XIII - NIEDZIELA ZWYKŁA - NIEDZIELA PRZEMIENIENIA PANA JEZUSA
2. VII. - 6. VIII. 2017
INTENCJE MSZALNE

10:00am ++ Irena i Stanisław Ciosek
12:00pm o Boże błog. dla członków Koła Żywego Różańca
Niedziela/Sunday 9.VII.
10:00am + Jadwiga Skroban (1 r.)
/córka/
12:00pm o Boże błog. dla Edwarda Buda w 86. r. ur. /rodzina
Niedziela/Sunday 16.VII.
10:00am + Jan Mancewicz
12:00pm + Teresa Wilewska-Kłubo (1 r.)

/syn/

Niedziela/Sunday 23.VII.
10:00am + Marta Trocka
/córka z rodziną/
12:00pm ++ Małgorzata Maciołowska, prof. Ivo Pogonowski
Niedziela/Sunday 30.VII.
10:00am + Jolanta Szczęsna
12:00pm za poległych i żyjących żołnierzy AK z Powstania
Warszawskiego
/Krystyna Wolanczyk/
Niedziela/Sunday 6.VIII. Ur. Przemienienia Pana Jezusa
10:00am + Kathlene
/syn z rodziną/
12:00pm o Boże błog. dla członków Koła Żywego Różańca

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 2. VII
10:00 – W.Maliszewski, J.Obrzut
12:00 – T.Mirecki
Niedziela – 9. VII
10:00 – A.Majewski, K.Psurek
12:00 – Iza i Aleksander Macander

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria Boyland, Helena Krzych, Elżbieta Słomińska,
Kasia Sosińska, Wanda Suder, Krystyna Ziętak,
Agnieszka Wnęk, Joan Ziomek, Maria Quas de Penno,
Susanne Lotarska

DYŻUR W KAWIARENCE
Zachęcamy do dyżurów w Kawiarence, chociaż raz w
roku każda rodzina powinna podjąć taki dyżur. To
niewielki wysiłek (zrobienie kawy + 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($3000),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($100), K.Johnson
($200), anonimowo($500), M.J.Mols($100),
Dzieci I-szo Komunijne($1500), I.Kubiczek($100),
Total: $18,370
Bóg zapłać!

WAKACYJNE ZASTĘPSTWO
Podczas wakacyjnej nieobecności księdza Jerzego ( 3
lipca – 5 sierpnia ) będą tylko niedzielne Msze Święte o
godzinie 10:00 i 12:00, które będzie odprawiał o. Marek
Stybor OFMConv z Washington DC.
Msze Święte powszednie odprawiane są w najbliższym
kościele w parafii St. John the Evangelist, 10103
Georgia Ave, Silver Spring, MD 20902 o godzinie
7:00am i 9:30am (w soboty o 9:00am).
W razie nagłej potrzeby kontaktu z księdzem, proszę
dzwonić: o. Marek Stybor 202-812-9039.
Prosimy, aby w sprawach ślubów i chrztów poczekać do
powrotu księdza proboszcza.
NAJBLIŻSZE UROCZYSTOŚCI
Poniedziałek 14 sierpnia – Wspomnienie liturgiczne
naszego Patrona Św. Maksymiliana Kolbego i wigilia
Uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej. Msza Św. o
godzinie 19:30
Wtorek 15 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej
Wniebowziętej ( Matki Bożej Zielnej )
19:30 – podczas Mszy Św. poświęcenie kwiatów i ziół

WAKACJE
Wszystkim wyjeżdżającym i przebywającym na
wakacjach życzymy dobrego odpoczynku, spotkania
Boga na wakacyjnych ścieżkach i szczęśliwego
powrotu do domu. Szczęść Boże!

Kościół to most
Dziś
często
spotykamy
się
z
utożsamieniem
chrześcijaństwa
z
innymi
religiami
świata. Coraz usilniej
zło próbuje wmówić
ludziom, że chrześcijaństwo jest piękne, ale Kościół
nie jest potrzebny. Jest to niebezpieczne działanie.
Chrześcijaństwo to życie na moście, to ruch ludzi i
towarów z jednego brzegu na drugi, z nieba na ziemię
i odwrotnie. Kościół to most. Jeśli most zostanie
zniszczony, to i życie na nim również ulegnie
unicestwieniu. Nie da się oddzielić Kościoła od
chrześcijaństwa. Takie próby są równoznaczne z
niszczeniem jednego i drugiego.
Odpowiedzią na to niebezpieczeństwo winno być
ponowne odkrywanie wartości mostu, jego odnowa w
duchu Ewangelii, wymiana pewnych ludzkich
elementów, które z racji upływu czasu winny być
wymienione, i ukazanie światu jego zasadniczego
znaczenia.
Nie należy się dziwić, że zło tak usilnie stara się ten
most zniszczyć. Przezeń bowiem bez przerwy
dochodzi do ziemi, gdzie toczy się zmaganie dobra ze
złem, pomoc dla walczących po stronie Boga. Każdy
inteligentny dowódca poleciłby wysadzić w
powietrze lub zbombardować most, którym dociera
pomoc dla jego przeciwników. Książę tego świata
wie, o jak ważny punkt strategiczny chodzi. Dlatego
też nieustannie zmienia taktykę i wyszukuje nowe
sposoby niszczenia Kościoła, to znaczy mostu, jaki
Chrystus przerzucił między niebem a ziemią,
ustawiając dwanaście przęseł, czyli powołując
Dwunastu Apostołów. Jeszcze przed śmiercią
główego konstruktora Kościoła, czyli Jezusa, zło
zniszczyło jedno z tych przęseł. Ale przęsło to zostało
wymienione przed Zesłaniem Ducha Świętego, czyli
przed pierwszą wielką przesyłką, jaką Ojciec z nieba
zesłał
ludziom
na
ziemię.
Studiując historię Kościoła można dostrzec setki jego
słabych stron, ale jedna godzina Bożego życia, jaka
przez ten most przepływa z nieba na ziemię, jest
miliardy razy cenniejsza niż wszystkie próby czysto
doczesnego wykorzystania Kościoła podejmowane na
przestrzeni wieków. Dlatego nieustannie dziękujmy
Bogu na Kościół i za łaskę uczestniczenia w jego
życiu. /ks. Edward Staniek/

