INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela 28.06.2020
Julia 1 r. urodzin o Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski

Poniedziałek 29.06.2020
11:00 W Bogu wiadomej intencji
19:00 +O szczęście wieczne dla Piotra Wolskiego w 20stą rocznicę śmierci
Wtorek 30.06.2020
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 O zdrowie dla Ireny i opiekę NMP
Środa 1.07.2020
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Czwartek 2.07.2020
19:00 Julia Szewczyk 1 r. urodzin o Boże błogosławieostwo i potrzebne łaski
Piątek 3.07.2020
Za księży posługujących przy duszpastestwie św. Audoena
19:00

XIII niedziela zwykła

28.06.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA(Mt 10,37-42)

Sobota 4.07.2020
11:00
W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
Za Annę Stachowicz i jej rodzinę o Boże błogosławieostwo i potrzebne
17:00
łaski
Niedziela 5.07.2020
9:30 +Stanisława
11:00 int. wolna
12:30 int. wolna
18:00 W Bogu wiadomej intencji
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 apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie,
nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie
godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej
wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem,
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

KOMENTARZ DO EWANGELII
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien...” Czy to znaczy, że
mamy nie kochad, nie troszczyd się o swoje dzieci i rodziców? Absolutnie nie o to chodzi.
Przecież wiemy, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym sercu, to właściwie
odnosimy się do bliźnich, również bliskich. Potrafimy ich mądrze kochad, nie godząc się na
zło moralne. Możemy im wtedy skutecznie pomagad, ponieważ mamy do tego prawdziwą
wolnośd i światło Ducha Świętego. Cierpienie może rodzid się jednak z tego, że bliscy nie
rozumieją naszej wiary i płynących stąd wyborów i czynów. Czujemy się wówczas
osamotnieni, a nawet prześladowani. Człowiek, dla którego Bóg nie jest najważniejszy, jest
bardzo biedny, ponieważ staje się niewolnikiem siebie, innych a nawet własnej rodziny.
Nikomu nie umie pomóc i sam się coraz bardziej wikła w trudne relacje. Uwierzmy, że
miłując Boga ponad wszystko, nic nie tracimy, a zyskujemy wszystko. Zyskujemy również
zdolnośd do prawdziwej miłości naszych najbliższych, która nie zawsze jest łatwa.

PIERWSZY CZWARTEK, I PIĄTEK, I SOBOTA
MIESIĄCA
W PierwszyCzwartek zapraszamy do Adoracji
Najświętszego Sakramentu i modlitwy za kapłanów i
nowe powołania.
W Pierwszy Piątek - możliwośd skorzystania z
sakramentu pokuty od godziny 18.00. Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeostwo ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W Pierwszą Sobotę - zapraszamy na Mszę świętą o
godz. 11.00 i Różaniec.

Komentarz został przygotowany przez Elżbietę Marek

WAŻNE INFORMACJE
W związku z zaistniałą sytuacją w obowiązku podporządkowania się decyzjom Kurii w Dublinie
kościół będzie otwarty w sobotę, 27 czerwca w godz. 16:00 - 18:30, w niedzielę, 28 czerwca w
godz. 9:30 -12:0 oraz 17:00 -18:30.
Od poniedziałku, 29 czerwca wracamy do sprawowania Mszy św. w kościele.
Do sakramentu Pokuty będzie można przystępowad od poniedziałku do piątku w godz.
18:00 - 18:50; w soboty 16:00 - 16:50, w niedziele 8:45-9:20 oraz 17:00-17:50. Spowiedź będzie
nadal odbywała się w zakrystii.

Kalendarz Liturgiczny:
29 czerwca 2020, pon - Uroczystośd świętych Apostołów Piotra i Pawła
30 czerwca 2020, wt – Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
1 lipca 2020, śr – św. Ottona, biskupa
3 lipca 2020, pt - św. Tomasza Apostoła, święto
4 lipca 2020, sob – św. Elżbiety Portugalskiej

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom
za pomoc w sprzątaniu i w
KRAKÓW 2016
przygotowaniu kościoła do wznowienia publicznych Mszy i nabożeostw w sobotę,
27 czerwca.
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
W sobotę 4 lipca 2020po Mszy św. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie
modlitewne przygotowane przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody.

29 CZERWCA - UROCZYSTOŚD ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Uroczystośd świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest
wspólnie 29 czerwca. Obaj Apostołowie ponieśli śmierd męczeoską w Rzymie w czasie
prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64 r. Tradycja głosi, że został
ukrzyżowany. Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzed jak Jezus. Dlatego też
został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został
ścięty mieczem około 67 r.
Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele,
mianowany „Opoką. Gorliwośd misyjna św.
Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach
głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał
miano “Apostoła Narodów”. Święci Piotr i
Paweł ponieśli śmierd męczeoską w Rzymie
w latach 64-67, podczas prześladowania
chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł,
“obdarzeni różnymi darami, zbudowali
jeden Kościół Chrystusa”.
Święci Apostołowie Piotr i Paweł to dwa
filary Kościoła. Obaj jednoznacznie wyznali
swoim życiem, a nie tylko słowami, kim jest
dla nich Jezus Chrystus.

