INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela 16.06.2019
9.30
Canon John Kileen anniversary ordination (51)
11.00
Adam Sikora z okazji 10 urodzin o Boże błogosławieostwo, opiekę NMP
12.30
Chrzest
18.00
+Antonina i Władysław Pulnik o życie wieczne
Poniedziałek 17.06.2019
19:00
W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 18.06.2019
13.15
St. Anne’s Family
Środa 19.06.2019
19.00
Int. wolna
Czwartek 20.06.2019
19.00
Steven Killalea good health
Piątek 21.06.2019
1 Mr. Farrelly R.I.P
19.00
2+Zdzisław Łabiak o Miłosierdzie Boże i dar nieba
Sobota 22.06.2019
17:00
O Boże błogosławienstwo dla wszystkich gałęzi Ruchu Światło Życie
Niedziela 23.06.2019
9.30
O Boże błogosławieostwo dla Justyny i Krzysztofa i opiekę NMP
11.00
O szczęśliwą operacje dla siostry
12.30
+Jan i Janina Wolscy w 30. i 13. rocz. śmierci
18.00
+Adam Buda

Uroczystość Najświętszej Trójcy

16.06.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (J 16,12-15)

Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz jeszcze znieśd nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale
powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia dzisiejsza rzuca nowe światło na rolę Ducha Świętego i na całą tajemnicę Trójcy.
W przemówieniu podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus obiecując Ducha Świętego powiedział: „Gdy
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” . Jezus także jest prawdą i nauczył
swoich całej prawdy, jaką usłyszał od Ojca – „wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem
wam”; dlatego Duch Święty nie uczy rzeczy, które by nie były zawarte w posłannictwie Chrystusa, lecz
raczej- pozwala wniknąd w ich głębokie znaczenie, daje dokładne zrozumienie, ukazując prawdę do
głębi. Jest tylko jeden Bóg, dlatego jedna jest prawda; Ojciec posiada ją całą i całą przekazuje Synowi:
„Wszystko, co ma Ojciec, jest moje”, oświadcza Jezus dodając: „Duch Święty z mojego bierze i wam
objawia” . W ten sposób Jezus stwierdza jednośd natury i różnicę trzech Osób Boskich. Nie tylko
prawda, -lecz wszystko jest wspólne między Nimi; posiadają One jedną naturę boską. Ojciec posiada ją
jako początek, Syn – jako zrodzony przez Ojca, Duch Święty – jako pochodzący od Ojca i Syna. Ojciec
jednak nie jest większy niż Syn ani Syn większy niż Duch Święty. Istnieje w nich doskonała wspólnota
życia, prawdy, miłości. Syn Boży przyszedł na ziemię właśnie po to, aby doprowadzid człowieka do tej
najwyższej wspólnoty, czyniąc Go zdolnym, przez wiarę i miłośd, żyd w towarzystwie Trójcy Przenajśw.
zamieszkującej Jego duszę.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

KOLEKTA NIEDZIELNA –9.06.2019

I
Kolekta
490€

II
Kolekta
255€

Koperty
jednorazowe
135€

Koperty
Ubezpieczenie
rejestrowane
130€
10€

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
i ubezpieczenie naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane.
W zestawy kopert rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegad
się o dodatkowe 20% od Revenue.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – 22 czerwca 2019
Serdecznie prosimy Parafian o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła w sobotę,
22 czerwca 2019.Rozpoczynamy o godzinie 10:00.Każda para rąk jest potrzebna.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I K
KOMUNII
RAKÓWŚWIETEJ
2016 – 23 czerwca 2019
Od przyszłej niedzieli, 23 czerwca 2019, rozpoczynamy zapisy dzieci na katechezę
przygotowującą do I Komunii Świętej. Zapisy, które prosimy składad osobiście w
zakrystii, będą trwały do kooca sierpnia. Po upłynięciu tego czasu nie będzie
możliwości zapisania dziecka na kurs przygotowujący.

CZERWIEC - MIESIĄC POŚWIĘCONY
SERCU PANA JEZUSA
Miesiąc czerwiec poświęcony jest
szczególnej czci Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy do wspólnego odmawiania
litanii do Serca Pana Jezusa każdego dnia
po wieczornej Eucharystii.
„Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i
nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość
do was pchnęła aż do śmierci”
św. Małgorzata Maria Alacoque

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA – Niedziela, 23 czerwca 2019
W tym roku Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) przypada
w czwartek, 20 czerwca. W Irlandii świetujemy ją w niedzielę, 23 czerwca. Jak co roku,
chcemy publicznie wyznad wiarę w obecnośd Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
i przejśd ulicami wokół kościoła w procesji Eucharystycznej. Serdecznie prosimy
wiernych o pomoc w przeprowadzeniu procesji. Więcej informacji oraz zgłoszenia
w zakrystii.
ZAKOOCZENIE ROKU FORMACYJNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE oraz SECiM
W sobotę, 22 czerwca Ruch Światło-Życie rejonu Dublin oraz Szkoła Ewangelizacji
Cyryl i Metody zakooczy rok formacyjny. Z tej okazji zapraszamy na Mszę świętą
o godz. 17:00 oraz nabożeostwo uwielbienia zaraz po Mszy. Będziemy dziękowad
Bogu za owoce mijającego kolejnego roku formacji oraz prosid o potrzebne łaski
i błogosławieostwo na letnie wyjazdy rekolekcyjne.
SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNEGO
Serdecznie zapraszamy wiernych na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego, które
odbędzie się w czwartek 20 czerwca po Mszy świętej wieczornej. Kontynuujemy
rozważanie w oparciu o Ewangelię św. Łukasza.

KALENDARZ NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT I UROCZYSTOŚDI:
KURS ,,JÓZEF CICHY BOHATER” – 28-30 czerwca 2019
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprasza w dniach od 28 do 30 czerwca na kurs
dla mężczyzn ,,Józef cichy bohater”. Więcej informacji w zakrystii i na plakatach.

20 czerwca (czt) – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość
24 czerwca (pon) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
28 czerwca (pt) – Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystość
29 czerwca (sob) – Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

