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INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Niedziela 2.08.2020
9:30 Dziękczynno błagalna z okazji dnia urodzin o uzdrowienie i
zmianę postępowania w życiu dla Michała
11:00 O Boże błogosławieostwo dla Anny Stachowicz i jej rodziny
12:30 Int. wolna
18:00 + Agnieszka
Poniedziałek 3.08.2020
1.Fr. Hieronim Stypa o Boże błogosławieostwo
19:00
2. Seamus Moane for blessings and to protect his job
Wtorek 4.08.2020
19:00 Fr. Hieronim Stypa o Boże błogosławieostwo
Środa 5.08.2020
1.For the Holy Souls
19:00
2. +Henryka Surówka, (babcia) o życie wieczne
Czwartek 6.08.2020
19:00 Sean Riehords for the grace of health (3 y.old)
Piątek 7.08.2020
19:00 +Nicola Capozzi
Sobota 8.08.2020
17:00 Int. wolna
Niedziela 9.08.2020
9:30 Dziękczynna za otrzymane łaski i prośba o potrzebne siły w
niesieniu pomocy dla Katarzyny z okazji dnia urodzin
11:00 Adam Wajnert o Boże błogosławieostwo
12:30 +Henryk i Stanisława Podolec o pokój wieczny
18:00 Int. wolna
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

XVIII niedziela zwykła

2.08.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mt 14, 13-21)

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno.
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum.
Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego
uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejśd się tłumom:
niech idą do wsi i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują
odchodzid; wy dajcie im jeśd!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i
dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał tłumom usiąśd na trawie, następnie
wziąwszy pięd chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieostwo i
połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co
pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jezus, dowiedziawszy się o śmierci Jana Chrzciciela, udaje się w miejsce odludne. Tam
właśnie ma miejsce rozmnożenie chleba - jedyny cud opisany we wszystkich czterech
Ewangeliach. Jest on oczywistym nawiązaniem do wydarzeo z Księgi Wyjścia, gdzie Izraelici
korzystając z owoców Bożej łaski, jedli na pustyni mannę. To, że Nauczyciel wiedziony
miłosierdziem wobec słuchających Go, przyjmuje rolę gospodarza i podejmuję troskę o ich
wyżywienie, to w ówczesnych realiach rzecz wyjątkowa. Jezus, mówiąc to Wy dajcie im jeśd,
pokazuje uczniom, że pamięta także i o materialnych potrzebach oraz uczy ich
samodzielności i troski o wspólnoty chrześcijaoskie, których liderami staną się oni w
przyszłości. Ta propozycja Jezusa jest dla uczniów początkowo niezrozumiała. Cud, do
którego nie może dojśd bez pełnego posłuszeostwa słowom Mistrza, jest koniecznością. By
nakarmid tak duży tłum, potrzeba byłoby kwoty stanowiącej równowartośd
ośmiomiesięcznych zarobków, a i zakup tak dużej ilości żywności na jednym wiejskim
targowisku był niemożliwy. Jezus, wygłaszając błogosławieostwo, stawia się tu w roli głowy
rodziny, uczniowie stają się pośrednikami pomiędzy Nim, a tłumem, a sam tłum
reprezentuje całą wspólnotę Izraela zgromadzoną wokół Jezusa. W obrazie dwunastu
napełnionych ułomkami koszy można więc doszukiwad się nie tylko wyrazu mocy Jezusa, ale
i symbolu dwunastu plemion Izraela. Duża, licząca łącznie z kobietami i dziedmi
prawdopodobnie ponad dziesięd tysięcy osób, grupa słuchaczy jest tu wyraźnym dowodem
na szeroki społeczny odbiór nauki Jezusa. Znający realia ówczesnej Palestyny czytelnik
rozumiał i to, że ludzie ci nie mogli pochodzid z jednej miejscowości, bo tak dużych osad w
Galilei nie było, i to, że stanowił on spory odsetek populacji Palestyny liczącej wówczas
około pół miliona osób. To wydarzenie zapowiadające i Eucharystię, i ucztę eschatologiczną
może byd rozpatrywane w trzech wymiarach: naturalnym – samego rozmnożenia,
moralnym – troski o los innych i społecznym – integrującym uczestników.

PIERWSZY CZWARTEK, I PIĄTEK, MIESIĄCA
W Pierwszy Czwartek 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.

06 sierpnia 2020 - Święto Przemienienia Paoskiego

Komentarz został przygotowany przez Macieja Stanisława Siekierskiego

KOLEKTA NIEDZIELNA
26.07.2020
I Kolekta
470€

II Kolekta
260€

Koperty
Koperty
jednorazowe
rejestrowane
215€
140€
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY

Ubezpieczenie
515€

KRAKÓW
2016
WAŻNE
INFORMACJE
Msze święte w niedzielę odprawiane są 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. 18:00 - 18:50; w soboty 16:00 - 16:50, w niedziele 8:45-9:20 oraz 17:0017:50. Spowiedź będzie nadal odbywała się w zakrystii.

Historycznie rzecz ujmując, święto to pojawia się w Syrii już na przełomie VII i VIII wieku, by
potem dotrzed do Europy. Nawiązuje ono do Ewangelii i opisu Przemienienia Jezusa Chrystusa
na górze Tabor (por. Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienienie Paoskie przyjęło się w
Kościele powszechnym za papieża Kaliksta III (1455-58). On też określił datę jego świętowania
właśnie na 6 sierpnia. Misterium Przemienienia Jezusa Chrystusa niesie w swoim przesłaniu
głęboką teologię. Pan zmienia swoje oblicze na górze, która to według Biblii jest szczególnym
miejscem obecności i bliskości Boga. Tam Jezus się modli. Tam Jezus jednoczy się z Ojcem.
Twarz Chrystusa zostaje w cudownym sposób odmieniona, Jego odzież również. Innymi słowy,
możemy śmiało powiedzied, że to sam Bóg objawił się w osobie swojego Syna. Owa
niespotykana teofania, czyli objawienie się Pana Boga, wskazuje też na to, że Jezus jest
prawdziwym Bogiem. Jego Bóstwo było ukryte podczas Jego ziemskiego życia. Kościół naucza,
że celem Przemienienia było przygotowanie uczniów na trudny i bolesny czas Męki Paoskiej,
aby nie zwątpili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto naśladowcy Chrystusa, kontemplując Jego
Przemienienie, mogą coraz bardziej się do Niego upodobnid.
Ks. Jacek Molka

