III NIEDZIELA ADWENTU
17. XII 2017
INTENCJE MSZALNE

10:00am + Maria Szwoch
12:00pm ++ Anna i Józef Marciniak
Poniedziałek/Monday
Wtorek/Tuesday
7:30am za Parafian
Środa/Wednesday
7:30am za Parafian
Czwartek/Thursday
7:30am + Leon Szmitko
Piątek/Friday
7:30am + Helena Kazińska
Sobota/Saturday
8:00am + John Grondelski (47r.)
Niedziela/Sunday 24. XII.
IV Niedziela Adwentu
10:00am ++ Hanna i January Czarnojan
/I. Maher/
12:00pm + Zenon

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 17. XII
10:00 – S. Stolorz
12:00 – A. Macander, I. Macander
Niedziela – 24. XII
10:00 –
12:00 –

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria Boyland, Helena Krzych, Elżbieta Słomińska,
Kasia Sosińska, Wanda Suder, Krystyna Ziętak, Joan
Ziomek, Maria Quas de Penno, Madelyn (Maddie)
Cabatic, Antoni Macander

DYŻUR W KAWIARENCE
Zachęcamy do dyżurów w Kawiarence, chociaż raz w
roku każda rodzina powinna podjąć taki dyżur. To
niewielki wysiłek (zrobienie kawy i upieczenie ciasta), a
duża pomoc dla dobra wielu. Bóg zapłać!

PROJEKTY BUDOWLANE
Na spotkaniu Rady Finansowej została podjęta decyzja
konieczności wykonania pewnych prac:
Kościół – naprawa dachu
$4,700

Sala Parafialna – uszczelnienie ściany przed
napływem wody, wymiana podwójnych drzwi z obu
stron, ….
$5,830
Dodatkowe prace w sali parafialnej zwiazane z
upiększeniem sali i zakupem nowych urządzeń
kuchennych: malowanie sali, zakup nowych
dwóch zamrażarek, nowej lodówki, nowego
profesjonalnego pieca i piekarnika, dużego zlewu,
zmywarki do naczyń, 20 nowych stołów,
przerobienie barku, nowe szafki do kuchni i do
barku, ... i inne konieczne prace osuszające ściany
zewnętrzne w kuchni oraz odprowadzenie drenów
do studzienki.
Prosimy o pomoc w pokryciu dodatkowych kosztów
tych prac.
Dziekujemy za dotychczasowe donacje na ten cel:
T.Mirecki($1000),P.B.Jaruga($200),R.Dyhouse($200
B.B.Buda($100),F.Gołębiowski($200),K.Domagała
($500),J.A.Armstrong($200),E.M.Buda-Okręglak
($200),anonimowo($200),Koło Przyjaciół JPII($300)
L.M.Forsyth($200),anonimowo($1000),M.A.Kubsik
($100),R.I.Isanski($200),Kiełbasa Factory($200),
E.M.Szemiel-Półtorak($4000),A.Sulkowski($200),
T.U.Kołodziej($100),A.Marciniak($250),M.Kos($10
0),A.A.Wiśniewski($400),W.A.Czaja($150),PolAmCongress($500),M.Jedrol($200),R.Pace($100),
anonimowo($140),B.Czachorska-Jones($100),
A.B.Bacza($400),I.W.Feruś($200), J.Roberts($100),
anonimowo($100),M.Anders($200),K.T.Psurek($100
),K.E.Bledowski($100),J.J.Myckow($100),S.Billet
($180),P.Konopka($200),D.J.Wójtowicz($100),
J.Misztal($100),A.R.Staczczak($100),anonimowo
($200),T.Nowogórska($100),I.Weidlich($100),A.Wit
esik($100),J.Bembenek($250),anonimowo($100),
,G.McKenna-M.Wojtowicz($2500),K.Nasięgniewska
($500),B.E.Wojcik-Betancourt($200), K.Johnson
($200), anonimowo($500), M.J.Mols($100),
Dzieci I-szo Komunijne($1500), I.Kubiczek($100),
anonimowo($500),anonimowo($200),G.Kocik($100)
PolishClubofCollege($100), Karl Klonowski($200),
K.Domagała($500)
Total: $21,070
Bóg zapłać!
MSZE ŚWIĘTE DZIECIĘCE
Kontynuujemy Msze Święte z udziałem dzieci w
każdą 1-szą niedzielę miesiąca o godzinie 12:00.
Proszę o zgłaszanie dzieci do czytania czytań
podczas Liturgii Słowa. Prosimy o kontakt z
księdzem proboszczem. Najbliższa niedziela 7.I. o
godz. 12tej.

KATECHEZY DLA DZIECI PO I KOMUNII ŚW. Niedziela g. 11:15 w salce obok plebanii:

BAZAR ŚWIĄTECZNY

17 XII, 07 I, 21 I, 04 II, 18 II, 04 III, 18 III, 08 IV, 22 IV, 06 V, 20 V, Zapraszamy na zakupy wędlin, ciast na stół
03 VI, 17 VI
świąteczny do naszej Sali parafialnej w

ADWENT

Adwent rozpoczął się w niedzielę 3 grudnia.
Kościół przypomina, aby w czasie Adwentu
powstrzymywać się od hucznych zabaw. Niech temu
okresowi towarzyszy wewnętrzne wyciszenie, aby
lepiej przygotować nasze serca na dar Wcielenia
Bożego Syna.
Serca dobrych uczynków – dzieci podczas Adwentu
zapisują na sercach wyciętych z papieru wykonane
dobre uczynki. Serca z uczynkami ofiarują 7 stycznia
w Uroczystość Trzech Króli.
GODZINKI DO NMP
W każdą niedzielę przed Mszami Świętymi.

niedzielę 17 grudnia w godzinach od 9 – 14.

Radość Panu wyśpiewajmy

Ilekroć podróżowałem po świecie w czasie
przedświątecznym – w okresie bezpośrednio
poprzedzającym święta Bożego Narodzenia –
zdumiewała mnie unifikacja muzycznej strony
tego szczególnego czasu. Można wręcz
powiedzieć, że powstał korporacyjno-handlowy
kanon – z nieśmiertelnym utworem „Jingle
bells” i słynną piosenką o czerwononosym
reniferze – który dopełniony okolicznościowymi
przebojami skrojonymi na miarę przemysłu
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA ADWENTOWA
/przybędzie dodatkowo drugi ksiądz/:
muzycznego bryluje na radiowych playlistach, w
niedziela 17 grudnia od godz.: 9:40 do 12:30.
radiowęzłach domów handlowych czy witrynach
sklepów. Paradoksalnie, kiedy przeprowadzono
badania
na
najpopularniejszą
piosenkę
KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE
Zapraszamy w niedzielę 7 stycznia po Mszy Św. o godz.: świątecznego czasu – w ogólnoświatowym
badaniu nadań na radiowych falach – okazało
12:00.
się, że wygrał przebój zespołu Wham! „Last
OPŁATEK PARAFIALNY
Christmas”. Przy zachowaniu należnej ciszy nad
Opłatek odbędzie się 14 stycznia po Mszy św. o
godzinie 12-tej w sali Rycerzy Kolumba
grobem znakomitego piosenkarza George’a
Zgłoszenia, rezerwacje i wpłaty można kierować do
Michaela, który wyśpiewał tę piosenkę (zmarł w
Izabelli Macander 301-770-7086. Bilety na Opłatek
Boże Narodzenie rok temu), trzeba przyznać, że
można nabyć także po Mszy św. w kawiarence.
zdystansował on nawet wspomniany wcześniej
Bilety muszą być zarezerwowane i zapłacone przed
rozdzwoniony „christmasowy” przebój i –
Opłatkiem. Ilość miejsc jest ograniczona. Nie ma
wydawać się mogło – najbardziej globalną
sprzedaży biletów przy wejściu.
kolędę, którą jest „Cicha noc”. Co tu ukrywać:
Wstęp: dzieci do lat 12 nie płaca; młodzież (13-18 lat)
piękno czasu Bożego Narodzenia, ta wielka
$10.00 dorośli $20.00
tajemnica przyjścia Pana zapoczątkowana
Program artystyczny składa się z naszych dzieci ze
i cudem Niepokalanego
Szkoły Polskiej, Jasełka i grupa artystyczna "Ojczyzna" Zwiastowaniem
z Baltimore, która będzie miała swoje przedstawienie
Poczęcia po Narodziny Mesjasza – skrupulatnie,
tańce ludowe i śpiewanie kolęd.
tam, gdzie się dało, zostały zaanektowane przez
marketing na potrzeby handlu. Absurd osiąga
OPŁATKI BOŻONARODZENIOWE są do zakupienia swoje apogeum pod postacią aniołków
po Mszy Św.
sprzedających opłatki w hipermarketach i
galeriach handlowych. /”Niedziela”2017/

