UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
11. VI. 2017
INTENCJE MSZALNE

10:00am ++ Marian Bladowski, Władysław Wojcieszek
12:00pm ++ Daniel, Rostom Dagazian
Poniedziałek/Monday
Wtorek/Tuesday
7:30am o ulgę w cierpieniu i zdrowie dla Jerzego Cichego
Środa/Wednesday
7:30am for God's blessing of Ben, Chris, Michael, Cathlen,
Kevin, Patsy, Tony
/Cathlen/
Czwartek/Thursday
7:30am + za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek/Friday
7:30am + Przemysław Kot
7:30pm o Boże błogosławieństwo dla rodziny Anny i
Romana Korzan
Sobota/Saturday
8:00am ++ Maria i Michał Pajak
Niedziela/Sunday 18.VI.
Boże Ciało
10:00am + Adam Senderowski (5r.)
/córka z rodziną/
12:00pm + Michał Karbowski
/brat z żoną/

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 11. VI
10:00 – A.Majewski
12:00 – A.Gwieździński, M.Michalski
Niedziela – 18. VI
10:00 – K.Psurek, A.Wiśniewski
12:00 – I.Macander, A.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!
CZERWIEC - MIESIĄC LITANII DO NSPJ
W każdy piątek po Mszy Św. o godz. 19:30 modlimy się
na nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz w niedziele przed Mszą Św.

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($1640),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: $17,010
Bóg zapłać!

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Niedziela 18 czerwca
Po Mszy Św. procesja do 4-ech ołtarzy. Prosimy
poszczególne grupy z parafii o przystrojenie kwiatami
i świecami poszczególne ołtarze:
1 – Rycerze Kolumba
2 – Koło Żywego Różańca
3 – Dzieci I-szo Komunijne
4 – Rada Parafialna i Finansowa
Po Mszy Św. i procesji zapraszamy na piknik
parafialny. Prosimy o donacje ciast, sałatek i pomoc w
ustawieniu stołów i krzeseł na terenie piknikowym
oraz o pomoc w kuchni, przy grill'u i przy rozdawaniu
posiłków. Prace rozpoczną się w niedzielę od godz. 10
rano. Prosimy o kontakt z paniami z Rady
Duszpasterskiej: Iza Macander (301-770-7086), Edyta
Szemiel (703-389-0073), Bożena Lis (240-498-3299).
W sprawie więcej szczegółów prosimy dzwonić do
wymienionych pań wieczorem. Bóg zapłać.
ZAKOŃCZENIE ROKU KATECHETYCZNEGO
I SZKOLNEGO 2016/17
Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli obu
polskich szkół na Mszę Św. w niedzielę Bożego Ciała
18 czerwca o godzinie 12-tej. Podziękujemy Bogu za
otrzymane łaski w minionym roku szkolnym.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Spotkanie z kandydatami i ich rodzicami w niedzielę
11 czerwca po Mszy Św. O godz. 12-tej w kościele.
Zajęcia katechetyczne rozpoczną się we wrześniu.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Tom Earles i Sylwia Bińkowska

Nie Samotnik, ale Miłość Trzech

Mówi się, że prawda o Trójcy Świętej jest bardzo
trudnym dogmatem, no bo jak zrozumieć, że Bóg jest
jeden w trzech Osobach? Czy nie prościej wierzyć w
jedną, doskonałą, nieskończoną Osobę Boską, jak to

mamy w judaizmie albo w islamie? To prawda, że
Bóg w Trójcy Jedyny jest tajemnicą, której
przeniknąć naszym rozumem nie potrafimy.
Gdybyśmy potrafili, znaczyłoby to, że owa
tajemnica wcale nie jest Bogiem. Ale z tego nie
wynika, że prawda o Trójcy pozostaje dla nas czymś
zupełnie niezrozumiałym, a zatem dalekim i
abstrakcyjnym. Nie! To, że Bóg jest Trójcą, więcej
wyjaśnia, niż zaciemnia. Otóż okazuje się, że Bóg
nie jest odwiecznym Samotnikiem, ale wspólnotą
Trzech: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stworzony
świat nie byłby w stanie zaradzić tej samotności
Boga, bo nie jest – nie może być – na tym samym
poziomie, co Bóg. Ażeby nie być samotnym, trzeba
mieć obok siebie kogoś, kto ma tę samą naturę.
Ojciec, Syn i Duch mają tę samą, jedną, Boską
naturę, ale są trzema różnymi Osobami. Apostoł
Jan stwierdza, że „Bóg jest miłością” nie tylko do
nas, ludzi, ale odwiecznie w sobie samym. Jak
jednak Bóg mógłby być miłością w sobie, gdyby był
sam? Miłość samego siebie nie jest miłością
doskonałą. Prawdziwa miłość potrzebuje dokładnie
trzech: kochającego, kochanego i trzeciego,
współkochanego. I taki jest właśnie Bóg, który nie
potrzebował świata, by móc powiedzieć do
drugiego: kocham cię, bo są w Bogu odwiecznie
kochające Ja, kochające Ty i kochające My.
Dzisiejsze czytania ukazują nam różne aspekty
działania tej Boskiej wspólnoty miłości w historii
zbawienia. Oto w Ewangelii widzimy Jezusa,
wcieloną drugą Osobę Trójcy, jak obiecuje nam
Ducha, który doprowadzi nas do całej prawdy, ale
zarówno Jezus, jak i Duch mają to samo, co ma Bóg
Ojciec. To troiste działanie Boga dla naszego
zbawienia pokazuje nam też św. Paweł. Miłość Boga
Ojca, którą objawił nam Chrystus, „rozlana jest w
naszych sercach przez Ducha Świętego”. Pierwsze
czytanie natomiast, choć Stary Testament nie zna
jeszcze prawdy o Trójcy, możemy zinterpretować jako
wizję stworzenia świata. Mądrość Boża nie jest
jedynie jakimś przymiotem jednoosobowego Boga,
ale jest Boską Osobą, w której tradycja widzi Syna
Bożego albo Ducha Świętego. Porównuje się czasem
Boga do nieskończonego oceanu. Nie możemy go
ogarnąć, ale możemy w niego wejść, zanurzyć się w
życiodajnej wodzie. Bramą do tego oceanu miłości
jest Eucharystia, jak nam to pokazuje genialny obraz,
jakim
jest
„Trójca
Święta”
Andrieja
Rublowa./”Niedziela”/

