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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 26.07.2020
9:30 +Jan Suchecki, o pokój wieczny w miesiąc po śmierci
11:00 +Anastazja i Andrzej Zielioscy o życie wieczne
12:30 Za Marię o łaskę zdrowia
16:00 Msza w j. ang.
18:00 + Agnieszka, o pokój wieczny
Poniedziałek 27.07.2020
19:00 int. wolna
Wtorek 28.07.2020
19:00 int. wolna
Środa 29.07.2020
19:00 int. wolna
Czwartek 30.07.2020
19:00 int. wolna
Piątek 31.07.2020
19:00 Int. wolna
Sobota 1.08.2020
11:00 W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
17:00 O Boże błogosławieostwo dla rodziny Banach
Niedziela 2.08.2020
9:30 Int. wolna
11:00 Int. wolna
12:30 Int. wolna
18:00 + Agnieszka
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. StanisławHajkowski SChr – 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

XVII niedziela zwykła

26.07.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mt 13,44-52)

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co
miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca,
poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł,
sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie
do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się
napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe
odrzucili. Tak będzie przy koocu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych
spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A
On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare.

KOMENTARZ DO EWANGELII

I SOBOTA MIESIĄCA

Aby zrozumied dzisiejszą ewangelię, trzeba abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie:
co jest dla nas najcenniejsze w życiu? Zarówno skarb jak i perła były czymś bardzo
wartościowym dla bohaterów przypowieści. Sprzedali wszystko, co mieli, aby kupid
to, co wydało im się najcenniejsze. A ja, co jestem w stanie oddad, sprzedad w
zamian za „posiadanie” Królestwa Bożego? Królestwo Boże jest pośród nas.
Każdego dnia mamy do niego dostęp. Życie z Bogiem otwiera nam bramę do nieba,
pokazuje przestrzenie dotąd nieodkryte. Niewyobrażalne rzeczy dzieją się na
naszych oczach. Zwaśnieni godzą się, zatwardziali grzesznicy nawracają się, chorzy
zostają uleczeni.
Komentarz został przygotowany przez Aleksandrę Mordel

KOLEKTA NIEDZIELNA
5.07.2020, 12.07.2020, 19.07.2020
I Kolekta
557.30€
667€
485€

II Kolekta
280€
333€
242€

Koperty
jednorazowe
610€
280€
85€

Koperty
rejestrowane
400€
460€
20€

Ubezpieczenie
135€
120€
145€

WAŻNE INFORMACJE
Msze święte planujemy odprawiad w kościele św.Audoen’a według rozkładu przed
pandemią: 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
Podczas Mszy śwętych w kościołach na terenie całej Irlandii może przebywad od ostatniej
niedzieli więcej niż 50 osób, pod warunkiem wyznaczenia w kościele sektorów do 50 osób i
zachowywania dystansu. W razie większej liczby uczestników wolontariusze wskażą miejsce
w korytarzu lub przed wejściem do kościoła. W zakrystii mogą przebywad maksymalnie
cztery osoby.
Do sakramentu Pokuty będzie
można
przystępowad
od poniedziałku do piątku w godz.
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
18:00 - 18:50; w soboty 16:00 - 16:50, w niedziele 8:45-9:20 oraz 17:00-17:50. Spowiedź
KRAKÓW
będzie nadal
odbywała2016
się w zakrystii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom za pomoc w
sprzątaniu i w przygotowaniu kościoła w sobotę, 25 lipca.

W Pierwszą Sobotę 1 sierpnia- zapraszamy na Mszę świętą o godz. 11.00
i Różaniec.

Znak krzyża i błogosławieństwa
W liturgii poświęcenia dokonuje się przez modlitwę i kreślenie znaku krzyża nad
przedmiotami przeznaczonymi do poświęcenia. Błogosławione mogą byd i święcone
rzeczy przeznaczone do służby Bożej, np. książki liturgiczne, modlitewniki, różaoce,
wizerunki przedstawiające świętych. Kreślenie znaku krzyża świętego nad osobami, na
przedmiotach i na samym sobie jest zwyczajem chrześcijaoskim od najwcześniejszych
lat życia Kościoła. Znak Chrystusowej Męki towarzyszył wyznawcom Zbawiciela od
rozpoczęcia do zakooczenia dnia. Ludzie wierzący w moc Chrystusowego dzieła
Odkupienia korzystali ze znaku krzyża jako pomocy w umacnianiu swej wiary, do walki
z pokusami, z przeciwieostwami życia, a zwłaszcza w realizacji zadao i wskazao
wypływających z Ewangelii.
Przez korzystanie z różnych form błogosławieostwa nabierali mocy ducha do
publicznego wyznawania wiary. Błogosławi nas kapłan na zakooczenie Uczty
Eucharystycznej i równocześnie przypomina, że jesteśmy posłani, abyśmy „uzbrojeni”
mocą „z góry” mogli iśd z Chrystusem zbawiającym „tu i teraz”. Szczególne przywileje
łaski przywiązane są do pewnego rodzaju błogosławieostw, gdyż udzielający je może
więcej czerpad ze „skarbów Kościoła”. Takim szczególnym błogosławieostwem jest
błogosławieostwo następcy św. Piotra udzielane „Urbi et orbi” (Miastu i światu). Także
błogosławieostwo kapłana kooczącego misje lub rekolekcje w parafii. Ale też dużym
przeżyciem dla człowieka wierzącego jest błogosławieostwo ojca lub matki na drogę
życia. Warto przypomnied, że w Starym Przymierzu ojciec rodziny specjalnego
błogosławieostwa mógł udzielid tylko pierworodnemu. Takie błogosławieostwo Jakub
podstępnie uzyskał od umierającego ojca Izaaka i to on stał się dziedzicem obietnicy
zbawienia w swoim rodzie.
Wymownym znakiem jest gest przeżegnania się przy wejściu do kościoła. Wchodząc
do świątyni Paoskiej, przy drzwiach spotykamy kropielnicę z wodą święconą. Kreśląc
znak krzyża na sobie po zamoczeniu dłoni w tej wodzie, wypraszamy sobie
błogosławieostwo na owocne spotkanie z Bogiem w domu modlitwy, ale też
przypominamy sobie, że to prawo do Bożych odwiedzin mamy dzięki łasce chrztu św.
https://www.niedziela.pl/artykul/2011/Znak-krzyza-i-blogoslawienstwa

