INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 6.09.2020 – 23 niedziela zwykła
3
9:30 Za dusze w czyśdcu cierpiące
11:00 Msza św. dziękczynna za 19 lat małżenstwa Alicji i Roberta oraz z
okazji 18 urodzin Pawła z prośbą o dalszą opiekę NMP na dalsze
lata
12:30 +Mieczysław Bolc
18:00 Int. wolna
Poniedziałek 7.09.2020
19:00
Wtorek 8.09.2020
19:00
Środa 9.09.2020
19:00
Czwartek 10.09.2020
19:00
Piątek 11.09.2020
19:00
Sobota 12.09.2020
17:00
Niedziela 13.09.2020 – 24 niedziela zwykła
9:30 Za dusze w czyśdcu cierpiące
11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieostwo
i opiekę NMP dla Jakuba
12:30 Int. wolna
18:00 Int. wolna

XXIII niedziela zwykła

06.09.2020

NIEDZIELNA EWANGELIA (Mt 18, 15-20)

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

Jezuspowiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie
usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosid będzie, to wszystko otrzymają od
mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich".

KOMENTARZ DO EWANGELII
Upominanie, o którym mówi Jezus, dotyczy sytuacji, w której zagrożone jest zbawienie
człowieka, gdy poprzez nałogi lub łamanie Bożych przykazao zatraca się i oddala od
Boga. To miłośd każe z cierpliwością patrzed na drugą osobę. Tego uczy nas Jezus, kiedy
rozmawia z Samarytanką przy studni czy z kobietą, którą chciano ukamienowad. Czy
potrafimy upominad innych z miłością i wyrozumiałością? Czy oddzielamy grzech od
osoby? Fragment ten kooczy się zapewnieniem Jezusa o swojej obecności pośród nas.
Jezus podkreśla tu rolę wspólnoty, która razem trwa na modlitwie. Doceomy ten dar,
jakim jest wspólnota, w której doświadczamy obecności Boga. Wspólnota, w której
również my sami możemy usłyszed upomnienie, które będzie nas dotyczyło. Przyjmijmy
to jednak jako troskę o nasze zbawienie, a nie krytykę.
Komentarz został przygotowany przez s. Elżbietę Zakrzewską CSC

KOLEKTA NIEDZIELNA
30.08.2020
I Kolekta
410€

II Kolekta
150€

Koperty
jednorazowe
35€

Koperty
rejestrowane
30€

Ubezpieczenie
195€

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 17:00-17:50.
Spowiedź będzie nadal odbywała się w zakrystii.

KATECHEZA Światowe
PRZYGOTOWUJĄCA
I KOMUNII ŚWIĘTEJ
DniDOMłodzieży
Zapisy na katechezę przygotowującą do Pierwszej Komunii Świętej w 2021 roku
Kraków 2016
rozpoczną się 20 września 2020 i będą trwały do 11 października 2020. Zapisy,
dokonywane przez rodziców dziecka, przyjmujemy w zakrystii.
KALENDARZ LITURGICZNY:

Pon, 7 września –św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
Wt, 8 września - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Śr, 9 września – św. Piotra Klawera, prezbitera
Sob, 12 września – Najświętszego Imienia Maryi

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 8 WRZEŚNIA
Apokryf z Protoewangelii Jakuba opisuje dzieciostwo
Maryi, jej życie u boku starszych już rodziców Joachima
i Anny w Jerozolimie – miejscu urodzenia. Rodzice przez
wiele lat bardzo starali się i modlili o dziecko, a gdy
wreszcie ich prośba została spełniona i narodziła się
Miriam, oddali ją z wdzięczności na wychowanie do
świątyni, gdy skooczyła 3 lata. Wychowywała się tam
wśród pobożnych niewiast.
Święto obchodzono w pierwszych wiekach
chrześcijaostwa w Jerozolimie, potem w
Konstantynopolu. We Francji (Reims) od VII w.n.e.
(614–631). W Rzymie w VIII wieku papież zaliczył je do
czterech najważniejszych uroczystości maryjnych w
roku liturgicznym. W Polsce Narodzenie Najświętszej
Maryi Panny świętowano jako święto Matki Boskiej
Siewnej. Przynoszono do kościoła ziarno przeznaczone na jesienny zasiew a kapłan
święcił je. Dopiero wtedy można było przystąpid do jesiennego siewu.

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI - 12 WRZEŚNIA
„Dał Ci Bóg, o Maryjo, imię, aby na to imię wszelkie klękało kolano:
niebieskie, ziemskie i piekielne.” Św. Bernard
Każdego roku, dnia 12 września w Kościele czcimy Imię Maryi w sposób szczególny,
ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej Nieba i Ziemi. O imieniu Matki Bożej
dowiadujemy się z Ewangelii św. Łukasza w jego relacji o
zwiastowaniu: „Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w
Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię
Maryja” (Łk 1,26-27). Św. Łukasz to imię wymienia jeszcze
kilka razy w swojej Ewangelii. Również w Ewangelii imię
Matki Bożej podaje św. Mateusz.Brzmienie i znaczenie
imienia zmieniało się w różnych czasach. Imię to
wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Mariamme, Mariame,
Maria, itp. W Polsce popularne imię Maria, dawniej pisane
Marya, tylko dla Matki Bożej wymawiamy najczęściej jako
Maryja. Imię posiada również kilkadziesiąt znaczeo.
Najczęściej wspomina się "Pani", "Gwiazda morza".

