INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
3
Niedziela 2.09.2018
9:30 +Anna Zakościelna o pokój duszy
11:00 +Jerzy i Anna. R.I.P
12:30 O zdrowie z rodz. Olszewskich, Terków, Wójcickich, Wróblewskich,
Radziulewiczów, Lewandowskich
18:00 Maria i Maksymilian z ok. urodzin
Poniedziałek 3.09.2018
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Wtorek 4.09.2018
13:15 St. Anne’s family intentions
19:00 wolna
Środa 5.09.2018
19:00 W Bogu wiadomej intencji
Czwartek 6.09.2018
19:00 wolna
Piątek 7.09.2018
19:00 O łaskę zdrowia dla Krzysztofa
Sobota 8.09.2018
17:00 O łaskę zdrowia dla Krzysztofa
Niedziela 9.09.2018
9:30 wolna
11:00 O dobrego męża dla Ewy
12:30 Natan 1 r. urodzin, Alan 4 r. urodzin, o Błogosławieostwo Boże i łaski dla
rodziców Małgorzaty i Radosława
ARKLOW Dantis
18:00 wolna
DUSZPASTERSTWO PROWADZĄ KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Stanisław Hajkowski SChr – rektor
ks. Vadzim Us SChr – asystent

14 High Street; Dublin 8
Telefon do biura: 087 239 32 35
www.kosciol-dublin.pl,
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

XXII Niedziela w ciągu roku
02.09.2018
NIEDZIELNA EWANGELIA - (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli,
że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem,
i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięśd.
I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli
i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyo miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz
jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak
jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej
tradycji". Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie!
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynid go nieczystym; lecz to, co wychodzi
z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwośd, przewrotnośd, podstęp, wyuzdanie, zazdrośd,
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".
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KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII

Ubezpieczenie Kościoła

Życie w oparciu o prawo Boga jest proste, mimo iż w pewnych sytuacjach wymaga od człowieka
wielkiego trudu. Prawo bowiem jest jak drabina ustawiona z ziemi do nieba. Dla każdego, kto chce
wzrastad, piąd się w górę, stanowi nieodzowną pomoc. Kto zaś chce się wygodnie urządzid w życiu i nie
zamierza doskonalid swego ducha, może to uczynid rezygnując ze wspinania się po szczeblach Bożego
prawa. Jest to jednak równoznacznez rezygnacją z duchowego wzrostu. W Kościele istnieje wielu ludzi
z tendencjami do uchylania Bożego prawa. Jedni chcieliby niektóre przykazania dekalogu odrzucid, inni
chcieliby je zastąpid ludzkimi przepisami, rzekomo doskonalszymi i bardziej uszczęśliwiającymi
człowieka. Tymczasem zastrzeżenie prawne podane przez Mojżesza jest nadal w całości aktualne.
Do prawa Bożego nie należy nic dodawad ani nie należy z niego nic ujmowad. Mógłby to uczynid
jedynie sam Prawodawca. W tym duchu należałoby odczytad Kazanie Jezusa na Górze, gdzie wyraźnie
podniósł stopieo wymagao. Jako Syn Boga miał do tego pełne prawo.
Ks. Edward Staniek

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ

Trwa zbiórka na ubezpieczenie naszego kościoła. Koperty na ten cel wyłozone są
na
stoliku
przy
wyściu.
Na
ubezpieczenie
kościoła
wpłynęło
w ubiegłą niedzielę z ofiar w kopertach 65€, razem zebraliśmy dotychczas
€ 6,562. Ubezpieczenie wynosi € 10,466.40. Zostało do zebrania: € 3,904.40. Bóg
zapład wszystkim którzy już złożyli ofiarę na ubezpieczenie naszegokościoła.
Śladami Pana Jezusa...
Duszpasterstwo Polskie przy kościele św. Audoen’a organizuje pielgrzymkę do
ZIEMI ŚWIĘTEJ. Termin: 28 maja - 4 czerwca 2019 r. Program szczegółowy jest
dostępny na stronie internetowej www.kosciol-dublin.pl w zakładce Życie
wspólnoty→Wydarzenia Duszpasterstwa. Ponieważ wylot będzie z Dublina a nie
z Polski, jak wcześniej podawano, cena wyjazdu to 4,990 PLN i 200 USD.
Krąg Biblijny

Pierwsze spotkanie organizacyjne w
ramach katechezy przygotowującej do
pierwszej Komunii Świętej odbędzie się
16 września po Mszy Św.
O g. 12:30.

Wznawiamy po wakacjach spotkania Kręgu
biblijnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się
w czwartek 6 września po Mszy św. wieczornej.
Kontynuujemy rozważania w oparciu
o Ewangelię św. Łukasza

KOLEKTAŚWIATOWE
NIEDZIELNA - 26.08.2018
DNI MŁODZIEŻY

I Kolekta

II Kolekta

240 €

100 €

KopertyKjednorazowe
RAKÓW 2016 Koperty rejestrowane
5€

0€

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie
utrzymanie naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane. W
zestawy kopert rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam
ubiegad się o dodatkowe 20% od Revenue.

I CZWARTEK I I PIĄTEK MIESIĄCA
W Pierwszy Czwartek - Modlitwa o powołania
kapłaoskie i zakonne. Po Mszy św. wieczornej –
nabożeostwo przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie.
W Pierwszy Piątek - możliwośd skorzystania
z sakramentu pokuty od godziny 18.00. Po Mszy św. Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
i nabożeostwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
W dzisiejszą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca
po Mszy św. o godz. 12:30.

