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Niedziela 17.05.2020
+Władysław Szewczyk (greg. 27)
Agnieszka Adamczyk z okazji rocznicy urodzin o Boże
Błogosławieostwo i opiekę NMP

Poniedziałek 18.05.2020
+Władysław Szewczyk (greg. 28)
Wtorek 19.05.2020
St. Anne’s family intentions
+Władysław Szewczyk (greg. 29)
Środa 20.05.2020
+Władysław Szewczyk (greg.30)
Czwartek 21.05.2020

Szósta Niedziela Wielkanocna

17.05.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (J14, 15-21)

Piątek 22.05.2020
Sobota 23.05.2020
Niedziela 24.05.2020

DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowskiSChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent

14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 3235
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela
da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie
może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze
chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja
żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie
miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również
Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

KOMENTARZ DO EWANGELII

„Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. Konkret miłości
do Jezusa wyraża się następująco:
- Nie wybieram sobie: tutaj -„tak”, tam jednak -„nie”.
- Nie dopasowuję Bożego prawa do swojego widzimisię.
- Przyjmuję właściwą postawę, aby się dostosować do tego, co ON, mój Bóg,
pozostawił w przykazaniach.
„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”.
Kiedy to jest możliwe? Jezus mówi: „Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie
oglądał”. Czy to już jest ta chwila? Czas, w którym żyjemy? Widzieć Jezusa w Jego
obecności w Kościele w Sakramentach - „Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i
wy żyć będziecie”. Gdy więc żyję sakramentalnie, staje się możliwe to, co
niemożliwe, a więc życie Jego przykazaniami, życie Jego nauką.
Komentarz został przygotowany przez o. Izaaka Kusiona OFM

Kalendarz Liturgiczny:
18 maja, pon – św. Jana I, papieża i męczennika
20 maja, śr – św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
21 maja, czt – św męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy
22 maja, pt – św. Rity z Cascii, zakonnicy

WAŻNE INFORMACJE:
W związku z zaistniałą sytuacją w obowiązku podporządkowania się decyzjom
Kurii w Dublinie od dnia 25 marca 2020 do odwołania nie będzie
publicznych Mszy Świętych i Nabożeostw.
Kościół będzie otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 19:30, w
sobotę od 16 do 18:30, w niedzielę od 9:30 do 12:00 i od 17:00 do 18:30.
Będziemy sprawowali Msze Święte prywatnie. Wszystkie zamówione intencje
WIATOWE Ddni.
NI M
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możliwośd zamówienia
intencji Mszy Świętych na najbliższy K
czas.Można
to
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RAKÓW 2016 telefonicznie lub drogą
mejlową. Księża potwierdzą dostępny termin. Ofiary można wpłacad na konto
parafii podane na stronie duszpasterstwa.
SECiM - Ewangelizacja Online
Zachęcamy wiernych do zapoznania się z ofertą internetowych kursów
przygotowanych przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody. Pełny opis oferty
kursów SECiM zamieszczony jest na stronie internetowej naszego Duszpastertwa.

Komunikat Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
w związku z zawieszeniem terminu beatyfikacji kard. Wyszyoskiego
„Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyoskiego, uzgodniona ze Stolicą
Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje
bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z
wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie” – w
związku z komunikatem, jaki został dzisiaj opublikowany, informuję, że zostaje przeniesione
także spotkanie duszpasterzy polonijnych, zaplanowane na dzieo 8 czerwca. Plan
przeprowadzenia spotkania w gronie duszpasterzy polonijnych przy okazji beatyfikacji kard.
Wyszyoskiego pozostaje aktualny.Zachęcam Was, Drodzy Duszpasterze, by ten czas oczekiwania
na beatyfikacjęwypełnid przybliżeniem naszym rodakom osoby i działalności Prymasa
Tysiąclecia,wieloletniego Protektora polskiej emigracji. Proszę też o modlitwę, by czekająca
nasbeatyfikacja stała się inspiracją do ewangelicznej przemiany naszego osobistego,
społecznegoi eklezjalnego życia.“
Bp Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

22 MAJA – WSPOMNIENIE ŚW. RITY Z CASCII
Św. Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie
ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Według podania miała byd
dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego
zdrobnieniem). Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy,
brutalny mąż był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity
zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów.
Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali
wendety, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stad się zabójcami. Bóg wysłuchał tej
prośby. Obaj młodzieocy, którzy planowali pomścid ojca, zmarli podczas epidemii. Rita jako
trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu
augustianek, które miały swój klasztor w Cascii.
Miała szczególne nabożeostwo do Bożej męki.
Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zalana
łzami. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w
Cascii. Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do
dziś. Sanktuarium Świętej, obejmujące jej
rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i
kościół w Cascii, w którym została pochowana,
jest miejscem tłumnych pielgrzymek.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w stroju
zakonnym - w czarnym habicie i w białym
welonie, z cierniem na czole. Jej atrybutami są:
dwoje dzieci, krucyfiks, ciero, figa, pszczoły, róża.

