17 III 2019, 07 IV 2019, 28 IV 2019, 5 V 2019, 19 V
2019, 2 VI 2019 (zakończenie)
Integralną częścią duchowego wychowania dzieci
3. II. 2019
jest ich uczestnicwo we Mszy Świętej w niedziele i
świeta. Katecheza jest okazją do pogłębiania
INTENCJE MSZALNE
10:00am w intencji chorych parafian /Koło Żywego Różańca/ wiedzy religijniej, ale nigdy nie powinna
12:00pm + Mirosława Jackowska
/T.Kołodziej/ zastępować uczestnicwa we Mszy Świętej, która jest
Poniedziałek/Monday
źródłem i szczytem naszej wiary. W każdą pierwszą
Wtorek/Tuesday
niedzielę miesiąca o godzinie 12 w naszym kościele
7:30am za Parafian
odbywa się Msza Święta dziecięca, na którą
Środa/Wednesday
szczególnie zaproszone są wszystkie dzieci.
7:30am + Romuald Marczyński (im.)

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Czwartek/Thursday
7:30am
Piątek/Friday
7:30am
Sobota/Saturday
8:00am
Niedziela/Sunday 10. II.
10:00am ++ Irena i Zofia Pacyga
12:00pm + Ryszard Speidel

K+M+B 2019

Chrystus Błogosławi

ODWIEDZINY KOLĘDOWE – każdy, kto pragnie
poświęcenia domu (mieszkania) w Nowym Roku
przez kapłana proszony
jest
o
wypełnienie
formularza zaproszeń, który wyłożony jest na stoliku
przy wyjściu z kościoła.

/rodzina/
/żona/

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 3. II
10:00 – S.Stolorz
12:00 – dzieci
Niedziela – 10. II
10:00 – K.Psurek
12:00 – młodzież

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, Helena Rakowska

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!
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. Najbliższa
niedziela 3.III.
KATECHEZY DLA DZIECI PO I KOMUNII ŚW. Niedziela g. 11:15 w salce obok plebanii: Terminy (rok
szkolny 2018/2019): 03 II 2019, 17 II 2019, 03 III 2019,

SPOTKANIE z Witoldem Gadowskim
( redaktorem między innymi TVP, Polskiego Radia,
TV Republika, reżyserem dokumentalnym, ...) .
organizuje Coalition of Polish Americans w środę 6
lutego o godzinie 19:00 w sali parafialnej Matki
Bożej Królowej Polski i Św. Maksymiliana Kolbe w
Silver Spring, MD. Zapraszamy!

Film - “303 BITWA O ANGLIĘ”
Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk
superprodukcja opwiadająca niesamowitą historię
legendarnych polskich lotników z Dywizjonu 303 im.
Tadeusza Kościuszki. Projekcja filmu w niedzielę 10
lutego po Mszy Św. o godz.: 12-tej w sali parafialnej.
Zapraszamy.
PARAFIALNY WYJAZD NA NARTY
W niedzielę 17-tego lutego 2019 (President's long
weekend) odbędzie się parafialna wyprawa na narty
do Whitetail. Zapisy i informacje: Mike KorwinPiotrowski, email: dc.narty@gmail.com

Podziękowanie
P. dr. Edwarda Buda-Okręglak, p. Joanna Roberts i
p. Bożenna Buda, organizatorki polskiego obiadu dla
studentów na Uniw. Maryland Catholic Student
Center (Catholic Terps) 30-go stycznia b.r.,
serdecznie dziękują wszystkim voluntariuszom którzy
którzy pomogli w zorganizowaniu tego spotkania w
którym wzięło udział ponad 200 studentów. Po
obiedzie studenci obejrzeli film o św. Janie Pawle II.
Dziękujemy członkom grupy Różańca, Rycerzom
Kolumba i wszystkim innym za udzielenie
się. Szczególne dzięki dla: p. Renaty Żeleźnik, p.
Tatiany Psurek, p. Urszuli Kołodziej, p. Anastazji

Kołodziej, p. Elizabeth Speidel, p. Adamowi Hawiger, p.
Andy Michaels, p. Tomaszowi Kołodziej, p. Kasi
Roberts, p. Eli Marciniak, p. Janinie Mols, p. Edycie
Szemiel.
Dziękujemy za poparcie: Ks. Prob. Jerzemu
Frydrych, p. Zbyszkowi Okręglak, p. dr. Maciejowi
Półtorak, p. Terrell Roberts, p. Bradley Ortins.
Bóg Zapłać Wszystkim!

USA: Kościół oburzony nową
ustawą aborcyjną

w stanie Nowy Jork
Oburzeniem i protestami zareagowali katoliccy biskupi
USA na nową ustawę w stanie Nowy Jork, która – w
określonych przypadkach np. zagrożenia zdrowia i życia
matki, a także podejrzeń o poważną chorobę płodu
pozwala na dokonanie aborcji nawet do momentu
narodzin. "Ustawa narusza prawa najbardziej
narażonych na zranienie", napisał kard. Timothy Dolan
na swoim oficjalnym blogu.
Arcybiskup Nowego Jorku skrytykował zwłaszcza fakt,
że lekarze, którzy z powodów etycznych odmówią
dokonania aborcji w tak późnym okresie, w przyszłości
nie będą mogli powoływać się na klauzulę sumienia. „A
dzieciom można beztrosko pozwolić na śmierć. Czy to
jest postępowe?” - napisał kard. Dolan.
Biskup Albany, Edward B. Scharfenberger, poruszył
kwestię ekskomuniki katolickiego gubernatora Andrew
Cuomo. Choć ten demokrata w swoim niedawnym
przemówieniu o stanie państwa powoływał się na swoją
wiarę i na papieża Franciszka, swoim „poparciem dla
aborcji do ostatniej chwili całkowicie sprzeniewierzył
się nauczaniu naszego papieża i Kościoła”, zacytowała
wypowiedź biskupa katolicka sieć CNA.
Także według Konferencji Katolickiej stanu Nowy Jork
jest to „smutny rozdział”. Ten stan USA jest teraz
niebezpiecznym miejscem dla kobiet i nienarodzonych
dzieci. Zwrócono uwagę, że ustawa pozwala, aby
aborcję mogli przeprowadzać nie tylko lekarze, ale także
osoby bez licencji lekarskiej, np. położne czy
pielęgniarki.
Senat stanu Nowy Jork uchwalił ustawę 22 stycznia.
Pozwala ona na dokonanie aborcji do 9 miesiąca ciąży
jeśli zagrożone jest zdrowie matki, lub istnieje pewność,
że płód nie będzie mógł żyć. Ustawa nie definiuje bliżej,
czym są te zagrożenia dla zdrowia. Ponadto zobowiązuje
ubezpieczycieli
do
opłacania
środków
antykoncepcyjnych. Dotychczas ustawę blokowała w

obu izbach republikańska większość. Jednak w
wyborach pośrednich w listopadzie większość w obu
izbach zdobyli demokraci.
Dotychczas aborcja po 24 tygodniu ciąży była
nielegalna, z wyjątkiem sytuacji, gdy było zagrożone
życie matki. Nowy Jork należy do stanów, w których
dokonuje się najwięcej aborcji – w 2016 było ich 82
189. Komitet „New York State Right to Life”,
organizacja obrońców życia, przewiduje, że lekarze i
pielęgniarki, którzy odmówią dokonywania aborcji,
mogą stracić pracę.
Podczas gdy na znak akceptacji ustawy wiele
gmachów Nowego Jorku oświetlono na różowo, w
katedrze Niepokalanego Poczęcia w Albany odezwały
się dzwony na znak żałoby po każdym
nienarodzonym dziecku. (KAI)

Ks. prof. Bortkiewicz: Obecne
władze UE rezygnują z projektu
Europy suwerennych państw na
rzecz Europy - kołchozu
Kiedy słyszę dzisiaj z parlamentu w Brukseli orędzia
czkające „wartościami europejskimi”, to nie wiem,
czy
taką
wartością
ma być
promocja
homoseksualizmu czy nakładanie kar pieniężnych
na stawiających szopki bożonarodzeniowe?
Pamiętam, że kiedy jakiś czas temu rząd Viktora
Orbána podjął antyaborcyjną i proadopcyjną
kampanię społeczną, jednym z jej elementów były
plakaty z nienarodzonym dzieckiem i słowami:
„Rozumiem, że nie jesteście gotowi, aby mnie
przyjąć, ale pomyślcie dwa razy i oddajcie mnie
służbom adopcyjnym. Pozwólcie mi żyć”. Część tej
akcji została sfinansowana z funduszy unijnego
programu „Progress”. Spotkało się to z nerwową
reakcją na unijnych szczeblach, gdzie stwierdzono,
że państwa członkowskie nie mogą wykorzystywać
funduszy europejskich na finansowanie inicjatyw
antyaborcyjnych, ponieważ kampania jest sprzeczna
z europejskimi wartościami. W takim razie kto dziś
o tych wartościach decyduje? Czy może zamiast
Europy
wartości
mamy
do czynienia
z Europą interesów?
Klasyczna myśl filozoficzna mawiała o poznawaniu
rzeczywistości, odkrywaniu prawdy, piękna, dobra,
poznawaniu wartości. Ale to brzmi współcześnie tak
nieatrakcyjnie. Dlatego mamy dziś (od lat wielu)
lansowany projekt „pragmatycznej koncepcji
prawdy”. To projekt wedle zasady: „kłamać, kłamać,

kłamać, a zawsze coś z tego zostanie”. Tak tworzy się
post-prawdę i post-wartości. W takim świecie wartością
nie jest życie najbardziej niewinnego i najbardziej
bezbronnego człowieka. Taką post-wartością jest
natomiast ostentacyjne zabicie nienarodzonego w imię
zapewne wolności-równości-braterstwa. Problemem jest
właśnie pytanie, stawiane przez Panią Redaktor - kto
o tych „wartościach decyduje”? Jakim prawem?
Przecież to jest akt totalitarnej przemocy urągającej
zasadom logiki. Jeśli dziś my ustalamy aborcję jako
„wartość europejską”, to mocą takiego samego
mechanizmu przyszłe pokolenie będzie mogło jako taką
samą wartość uchwalić eutanazję, albo segregację,
eliminację na przykład chorych na cukrzycę czy
alkoholików. Bo dlaczego nie?
W europejskiej
przestrzeni
jest
miejsce
dla katolików?
Oczywiście, że tak… Mówi się nam mniej więcej tak:
„wolno wam, katolicy, w imię naszej świętej tolerancji
egzystować w tym naszym świecie, ciesząc się
przywilejem samego istnienia. Tylko wara wam
publicznie demonstrować wasze śmieszne przekonania,
wara wam obnosić się z tym absurdalnym roszczeniem
do szacunku dla życia, z tą waszą irytującą narracją
o godności człowieka, o jego podmiotowości i jej
konsekwencjach, o prawach wynikających z jakiejś
absurdalnie przez was głoszonej natury ludzkiej… A już
absolutnie nie wolno wam demonstrować choćby
symbolu Tego, w którego wierzycie… Bo to godzi
i narusza nasz spokój sumienia”. No więc, na taką
obecność jest przyzwolenie. Tylko my się na to nie
godzimy nie możemy zgodzić. Bo nie po to Bóg stał się
człowiekiem, aby nie mógł znaleźć miejsca dla
siebie na ziemi…
Dlaczego wartości chrześcijańskie, tak ważne dla
Europy, są tak bardzo tępione?
Może dlatego, że są jedynie autentyczne. A prawda
z jednej
strony
wyzwala,
ale
też
wzywa
do odpowiedzialności. Może dlatego, że taki jest sens
chrześcijaństwa - bycie znakiem sprzeciwu, a zarazem
bycie światłością świata. Zarówno światłość, jak i sól
są pojęciami nie ilościowymi, ale jakościowymi. I to tak
naprawdę mnie pociesza. Bo lepiej jest być iskierką
światła, niż bezimiennym elementem mrocznej masy.
RELATYWIZM
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz uczestniczył w
sympozjum ,,Oblicza kolonizacji mediów'', które
odbywało się w sobotę 26 stycznia 2019 r. w Toruniu.

Kapłan poświęcił swoje wystąpienie między
innymi fenomenowi tak zwanej mowy nienawiści.
Zdemaskował ten slogan jako narzędzie lewackich
grup, za pomocą którego chcą narzucić
społeczeństwo
własną
zafałszowaną
wizję
rzeczywistości i doprowadzić do głębokich zmian
w jego funkcjonowaniu.
,,Pojęcie „mowy nienawiści” jest w tej chwili słowem
wytrychem, takim opium dla ludu, który podaje się w
przestrzeń publiczną, żeby uśpić wrażliwość
zdrowego i racjonalnego myślenia. To jest pojęcie
bardzo nieokreślone, bardzo arbitralne, które bywa
wykorzystywane jako narzędzie walki politycznej'' powiedział uczony kapłan.
,,W tej chwili „mową nienawiści” staje się np.
przypominanie o kryminalnych aferach związanych z
postacią zamordowanego tragicznie prezydenta
Gdańska, natomiast nie było i nadal nie jest mową
nienawiści np. nawoływanie na spektaklu „Klątwa”
do fikcyjnej zbiórki pieniędzy na opłacenie zabójcy
Jarosława Kaczyńskiego. Po raz kolejny mamy tutaj
do czynienia z przykładem dwoistości standardów'' dodawał.
Jak tłumaczył ksiądz profesor, takie rzeczy są
możliwe, bo ,,zamiast realnego świata i przestrzeni
komunikacji mamy do czynienia z polityczną
poprawnością jako nową formą cenzury, w której
nowym zaplutym karłem reakcji staje się człowiek
posługujący się <<mową nienawiści>>''.
,,W tamtym przypadku minionej cenzury zapluty
karzeł reakcji był najczęściej człowiekiem wolnym,
usiłującym żyć w sposób wolny i godny, a obecny
człowiek posługujący się „mową nienawiści”
niejednokrotnie jest człowiekiem mówiącym po
prostu prawdę'' - podsumował katolicki ksiądz.

