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 INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE
 10:00am      o Boże błogosławieństwo dla Maćkao Boże błogosławieństwo dla Maćka        
 12:00pm  w intencji Matek z naszej parafii 
        w intencji dzieci, które przyjęły I Komunię Św. w 2022r. 
Poniedziałek/Monday              
Wtorek/Tuesday           
Środa/Wednesday                                          
8:00am   w intencji zmarłych i żyjących rodziców
Czwartek/Thursday              
8:00am   w intencji zmarłych i żyjących rodziców
Piątek/Friday                                         
8:00am   w intencji zmarłych i żyjących rodziców
     7:30pm – 8:30pm  Adoracja Najświętszego Sakramentu
                                    Litania do Najświętszej Maryi Panny
                                    Spowiedź Św.       
Sobota/Saturday                        
10:00am  w intencji dzieci przystępujących do I Komunii Św.:  w intencji dzieci przystępujących do I Komunii Św.:
Conrad  Robert  Earles,  Tadeusz  Iwański,  Jessica  Jabłoński,
Amelia  Jurek,  Maksymilian Łoszewski,  Wiktoria  Stanisława
Nolbert, Maksymilian Artur Sigizmund Piszczatowski, Liliana
Natalia Streciwilk
Niedziela   21. V.        
10:00am  w intencji zmarłych i żyjących rodziców
12:00pm  ++ Kazimierz Piotrowski, Jadwiga i Mieczysław
                 Kupczak

Niedziela  –   14  . V  
10:00 –  K.Niwa
12:00 –  M.Skibniewski
Niedziela  –   21. V  
10:00 –  A.Janiak    
12:00 –  R.Dyhouse
                             

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria  Boyland,  Elżbieta  Słomińska,  Kasia  Sosińska,
Wanda Suder, Krystyna Ziętak, Joan Ziomek, Madelyn
(Maddie)  Cabatic,  Helena  Rakowska,  Jolanta
Kwiatkowska,  Andrzej  Bilski,  Marian  Mols,  Maria
Obrzut, Karol Klonowski, Lynn Tomkunas

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! 

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Niedziela 14 maja - godzina 12:00

Blisk Jan,  Folusiak Emilia,  GoBlisk Jan,  Folusiak Emilia,  Gołąb Emilia,  Hajdukłąb Emilia,  Hajduk
Mikołaj,  Karamański  Adam,  Kudrycki  OskaMikołaj,  Karamański  Adam,  Kudrycki  Oskar,r,
Majewska  Maria,  Rachoń  Alicja,  Śliwiński  Lena,Majewska  Maria,  Rachoń  Alicja,  Śliwiński  Lena,
Wójtowicz PiotrWójtowicz Piotr

Dzieci,  które  przyjęły  I  Komunię  Św.  w  2022 roku
proszone są o przybycie na Mszę Św. dziękczynną w
strojach  komunijnych  bądź  w  innym  stroju
odświętnym   w  niedzielę  14 maja.  Dzieci  wraz  z
rodzicami gromadzą się przed kościołem o godzinie
11:45,  aby wspólnie procesyjnie  wejść  do kościoła.
Przedstawiciela rodziców dzieci proszę o kontakt.

DAR NASZYM RODZICOM
9  MSZY  ŚW.  w  intencji  naszych
Rodziców:  żywych  i  zmarłych ,  w
podziękowaniu  za   dar  życia,
wychowanie  i  troskę.  Początek  Mszy
św.  w  poniedziałek 15 maja.  Na

stoliku przy wyjściu z kościoła znajdują się koperty
na których można wypisać imię matki i ojca. Koperty
można zwrócić na tacy albo duszpasterzowi.

MAJ - Miesiąc Litanii Loretańskiej
Zachęcamy  do  udziału  w  Adoracji  Najświętszego
Sakramentu  i  modlitwy  litanijnej  za
wstawiennictwem  Najświętszej  Maryi  Panny w
każdy piątek o godzinie o 7:30pm.  

ZAPROSZENIE
 "Friends of John Paul II Foundation of Washington, 
DC"  organizuje  uroczysty  obiad  z  okazji  urodzin
Papierza Św. Jana Pawła II.  Gość honorowy Anthony
Eames, Ph.D., Ronald Reagan Institute "The Shared
Cause  of  Freedom"  -  Pope  John  Paul  II  President
Ronald Reagan and the Rollback of Communism oraz
Gordon  Kray,  artysta  rzeźbiarz,  wykonawca
popiersia św. Jana Pawla II. 21 maja 2023 12pm-3pm
Army Navy Country  Club 1700 Army Navy Drive
Arlington,  VA 22202.  RSVP po  zaproszenie  (703)
501-6152. 

Polska oglądana z nieba
Jezus powiedział Faustynie, że Polskę „szczególnie”
umiłował.  Ale  nie  stawiał  żadnego  innego  narodu
niżej.  One  wszystkie  są  „kochane  najbardziej  na
świecie”.
W tym, co nazywamy „świętą doktryną”, znajdują się
dwa podstawowe działy: teologia, czyli nauka o Bogu
jako takim, i ekonomia. Ta ostatnia uczy o drogach
zbawienia. Jej zakres jest niezwykły: pokazuje, w jaki
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sposób Bóg wszystko łączy ze sobą, jaki ma plan, jak
budowane są drogi zbawienia.
Zrozumieć Bożą ekonomię znaczy tyle, co poznać Boski
plan i zobaczyć w nim swoje miejsce. Więcej: to także
dostrzec rolę zbawczą swojego narodu.
Misja narodów
W swej ekonomii Bóg obdarzył wszystko, co stworzył,
nadprzyrodzonym sensem i misją. Dotyczy to nie tylko
jednostek,  ale  i  całych  narodów.  One  też  mają  swoje
Boże zadania,  otrzymały  nawet  – jak  ludzie  – swoich
„strażników ekonomii”, czyli aniołów. Ci są łącznikami
między  niebem i  ziemią,  a  ich  rola  polega  na  próbie
spotkania  myśli  Bożych  z  naszymi  jako  wspólnoty
narodowej, na podjęciu wśród nas apelu Jezusa: „Bądź
wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.
Bóg chce, by prawa obowiązujące w naszym narodzie
były  zgodne  z  Jego  nauką.  To warunek konieczny do
wypełnienia  zaplanowanej  przez  Niego  roli  Polski  w
dziejach świata.
Przypomnijmy, że nasza misja jest oparta na elementach,
które  stanowią  naszą  narodową tożsamość:  na  języku,
tradycji, kulturze, doświadczeniu historycznym. Bez ich
znajomości  i  ich  kultywowania  nie  wypełnimy  roli
zleconej nam przez Stwórcę.

Narodowa świadomość
Polska przeszłość religijna, narodowa i państwowa jest
wspólnym i bezcennym dziedzictwem, z którego wciąż

na nowo musimy się uczyć korzystać.
Koronacja  Karola  III  podczas  anglikańskiego
nabożeństwa w historycznym opactwie westminsterskim
w Londynie 6 maja przypomniała światu, a szczególnie
ponad  2,5  mld  poddanych  Brytyjskiej  Wspólnoty
Narodów, o religijnej genezie Zjednoczonego Królestwa.
Karol III, podobnie jak królowa Elżbieta II, jego matka,
przejął  po  przodkach  prerogatywy  nie  tylko  głowy
państwa, ale i głowy Kościoła anglikańskiego. Myślę, że
wszyscy, którzy postrzegają chrześcijaństwo jako religię
związaną z historią i tradycją przeciwną „postępowym
instytucjom”  świeckiego  społeczeństwa,  mocno  się
rozczarowali.  „Ceremonia  koronacyjna  pokaże,  że
historia i tradycja, postęp i współczesność są jednakowo
i  fundamentalnie  obecne  w  obu”  –  napisał  w
poprzednim  numerze  Niedzieli  brytyjski  dziennikarz
Jonathan Luxmoore, nasz felietonista.
Podczas  ogladania  transmisji  tego  historycznego
wydarzenia  zadawałem  sobie  pytanie:  czy  brytyjski
monarcha stanowi fundament, a może i istotę narodowej
więzi?  Przecież  więź  tę  stanowi  nie  tylko  bliskość

geograficzna  czy  biologiczna.  Ludzi  łączą  w naród
określone  wartości,  które  uznają  oni  za  istotne,
budujące,  najważniejsze.  Ten  rodzaj  więzi  można
nazwać  świadomością  narodową,  którą  budują
wspólnie doświadczane i przeżywane losy.
Świadomość  narodowa  w  znaczący  sposób  nadaje
wspólnocie kształt,  niepowtarzalną osobowość  – co
odróżnia  dany  naród  od  innych.  Istnieje  nawet
przekonanie, zresztą nie bez podstaw, że Polska, obok
narodu  izraelskiego,  ma  najgłębszą  świadomość
narodową.  Zwolennicy  tej  tezy  argumentują,  że  tak
się  dzieje,  ponieważ  w  powstaniu  i  tworzeniu  się
narodu  polskiego  kluczową  rolę  odegrała  religia.
Dlatego  nie  dziwi  fakt,  że  każdy  najeźdźca  –  od
zaborców,  okupantów,  po  komunistów  –  dążył  do
stworzenia  nowej  mentalności  Polaków,  niszczył
świadomość  narodową,  burzył  pomniki  polskiej
kultury i zniekształcał obraz polskich dziejów.
O tej  świadomości  mówił  często św. Jan Paweł  II:
„Życzę  wam,  drodzy  rodacy,  (...)  a  zwłaszcza
młodemu  pokoleniu,  byście  pogłębiali  ciągle
świadomość  tego  dziedzictwa,  z  którego  się
wywodzicie  i  które  w  sobie  nosicie.  A  także
świadomość,  gotowość dawania zawsze świadectwa
waszej tożsamości, tożsamości chrześcijańskiej: temu
wszystkiemu,  co  w  ciągu  naszej  tysiącletniej
przeszłości zostało niejako «zainwestowane» w jakiś
szczególny  sposób w dzieje  duszy  polskiej  i  w niej
znalazło swój wyraz”.
W  związku  z  tym  w  bieżącym  numerze  Niedzieli
stawiamy  pytanie,  które  co  jakiś  czas  powraca,
zwłaszcza  w  tzw.  dziejowych  momentach:  czy  w
Bożych  planach  Polska  jest  najważniejsza?  Doktor
Wincenty Łaszewski,  uznany mariolog, rozwiewa na
naszych  łamach  wątpliwości:  „Każdy  naród  jest  u
Boga najważniejszy, każdy ma szczególną misję (...).
Gdy  Jezus  powiedział  Faustynie,  że  Polskę
«szczególnie»  umiłował,  chciał  w  ten  sposób
podkreślić swoją wyjątkową miłość do jej narodu. Ale
nie stawiał żadnego innego narodu niżej” (s. 8-11).
„Polska  jest  ojczyzną  trudnego  wyzwania.  To
wyzwanie składa się na bieg naszej historii. Ono też
określa szczególne miejsce Polski w wielkiej rodzinie
narodów na kontynencie europejskim oraz na całym
globie” – powiedział  Jan Paweł II  w Warszawie w
czerwcu 1987 r. 
Polska  przeszłość  religijna,  narodowa i  państwowa
jest  wspólnym i bezcennym dziedzictwem, z którego
wciąż  na  nowo  musimy  się  uczyć  korzystać.

https://www.jp2odkrywamyprawde.pl/


Zyskaliśmy je bowiem za cenę milionów ofiar złożonych
w  imię  wolności.  Dziedzictwo  to  trzeba
przetransportować  w  warunki  obecnego  kształtu
naszego państwa. Bo choć kształt ten można zmieniać –
zgodnie  z  zasadami  demokracji  –  to  trudno  zmienić
dzieje  własnego  narodu,  które  nas  wyrzeźbiły,
uformowały, uczyniły z nas wspólnotę i rodzą konkretne
zobowiązania.  Koronacja  Karola  III  przypomniała  o
tym, jak sądzę, nie tylko Brytyjczykom.
Mamy  dziedzictwo.  Mamy  głęboką  świadomość
narodową. Gdy te dwie wartości połączy żywa wiara –
czego  dzisiaj,  niestety,  brakuje,  bo  choć  jesteśmy
pobożni, to nie zawsze wierzący – wtedy mamy szansę na
dochowanie wierności Bożym obietnicom i wypełni się
to, o czym, myśląc o Polsce, mówiło wielu wizjonerów,
m.in.  ks.  Mancinelli,  ks.  Markiewicz,  kard.  Hlond,
Wanda Malczewska czy św.  Faustyna. Jest  tylko jeden
warunek:  Bóg  niczego  za  nas  nie  zrobi.  Potrzebuje
naszej współpracy./"Niedziela"/
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