XX - NIEDZIELA ZWYKŁA

PROJEKTY BUDOWLANE

Na spotkaniu Rady Finansowej została podjęta
decyzja konieczności wykonania pewnych prac:
20. VIII. 2017
Kościół – naprawa dachu
$4,700
INTENCJE MSZALNE
Sala Parafialna – uszczelnienie ściany przed
10:00am ++ Weronika i Bronisław Bancewicz
napływem wody, wymiana podwójnych drzwi z obu
12:00pm ++ Zbigniew i Krystyna Zielkiewicz /dzieci,wnuki/ stron, ….
$5,830
Poniedziałek/Monday
Dodatkowe
prace
w
sali
parafialnej
zwiazane
z
Wtorek/Tuesday
upiększeniem sali i zakupem nowych urządzeń
7:30am + zmarli
kuchennych: malowanie sali, zakup nowych
Środa/Wednesday
dwóch zamrażarek, nowej lodówki, nowego
7:30am + Frank Fronczek
Czwartek/Thursday
profesjonalnego pieca i piekarnika, dużego zlewu,
7:30am za Parafian
zmywarki do naczyń, 20 nowych stołów,
Piątek/Friday
przerobienie barku, nowe szafki do kuchni i do
7:30am za Parafian
barku, ... i inne konieczne prace osuszające ściany
Sobota/Saturday
zewnętrzne w kuchni oraz odprowadzenie drenów
8:00am za Parafian
do studzienki.
Niedziela/Sunday 27VIII.
Ur. MB Częstochowskiej
Prosimy o pomoc w pokryciu dodatkowych kosztów
10:00am o łaskę daru potomstwa
tych prac.
12:00pm + Daniel
/mama, siostra, rodzina/
Dziekujemy za dotychczasowe donacje na ten cel:
T.Mirecki($1000),P.B.Jaruga($200),R.Dyhouse($200
SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
B.B.Buda($100),F.Gołębiowski($200),K.Domagała
($500),J.A.Armstrong($200),E.M.Buda-Okręglak
Niedziela – 20. VIII
($200),anonimowo($200),Koło Przyjaciół JPII($300)
10:00 – J.Obrzut
L.M.Forsyth($200),anonimowo($1000),M.A.Kubsik
12:00 – E.Speidel, M.Michalski
($100),R.I.Isanski($200),Kiełbasa Factory($200),
Niedziela – 27. VIII
E.M.Szemiel-Półtorak($3000),A.Sulkowski($200),
10:00 – W.Maliszewski
T.U.Kołodziej($100),A.Marciniak($250),M.Kos($10
12:00 – Iza i Aleksander Macander
0),A.A.Wiśniewski($400),W.A.Czaja($150),PolAmCongress($500),M.Jedrol($200),R.Pace($100),
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Maria Boyland, Helena Krzych, Elżbieta Słomińska, anonimowo($140),B.Czachorska-Jones($100),
Kasia Sosińska, Wanda Suder, Krystyna Ziętak, A.B.Bacza($400),I.W.Feruś($200), J.Roberts($100),
Agnieszka Wnęk, Joan Ziomek, Maria Quas de Penno, anonimowo($100),M.Anders($200),K.T.Psurek($100
),K.E.Bledowski($100),J.J.Myckow($100),S.Billet
Madelyn (Maddie) Cabatic
($180),P.Konopka($200),D.J.Wójtowicz($100),
J.Misztal($100),A.R.Staczczak($100),anonimowo
ZAPISY DO PARAFII - wszyscy, którzy pragną ($200),T.Nowogórska($100),I.Weidlich($100),A.Wit
otrzymać sakramenty: chrztu, bierzmowania, esik($100),J.Bembenek($250),anonimowo($100),
małżeństwa, czy zaświadczenia potrzebne do ,G.McKenna-M.Wojtowicz($2500),K.Nasięgniewska
urzędów kościelnych czy cywilnych, muszą być ($500),B.E.Wojcik-Betancourt($200), K.Johnson
zapisani w naszej Parafii. Formularze zapisu ($200), anonimowo($500), M.J.Mols($100),
Dzieci I-szo Komunijne($1500), I.Kubiczek($100),
znajdują się w biurze parafialnym.
anonimowo($500),
Total: $18,970
Bóg zapłać!

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!

NAJBLIŻSZE UROCZYSTOŚCI
17.IX. Piknik na terenie parafialnym na zewnątrz po
Mszy Św. o godz.: 12-tej
/jeśli pogoda nie dopisze, piknik przesuniemy na
następna niedziele 24.IX./
Zapraszamy na polskie dania, kiełbasę z grill'a,
polską muzykę, gry, zabawy dla dzieci
Prosimy o pomoc: donacje ciast, surówek, prace przy
rozstawieniu stołów, krzeseł i namiotów na zewnątrz,
prace w kuchni, przy wydawaniu posiłków i przy
grillu.
ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO
I SZKOLNEGO 2017/18
Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli obu
polskich szkół na Mszę Św. w niedzielę 17 września o
godzinie 12-tej. Poprosimy Boga o łaski w nowym
roku szkolnym.
MSZE ŚWIĘTE DZIECIĘCE
Pragniemy kontynuować 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 17.IX o godz. 12tej
/ rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2017-18/.
MINISTRANCI
Prosimy o zgłoszenia nowych kandydatów chłopców
na ministrantów w naszym Kościele. Zapisy będą od
września.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Pierwsze spotkanie katechetyczne odbędzie się w
niedzielę 24 września po Mszy Św. o godzinie 12-tej.
“MIŁUJCIE SIĘ”
Dwumiesięcznik w cenie $4 do zakupienia po Mszy
Świętej.

W piątek 27 X o godz. 19:30 i w niedzielę 29 X o
godzinie 10:00 i 12:00 będziemy dziękować Bogu i
Maryi za 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej założonej
przez naszego Patrona Św. Maksymiliana Kolbego.

Uroczystościom
będzie
przewodniczył
o.
franciszkanin z Polski.
Po Mszy św. o godz. 12-tej w niedzielę 29. X.
zapraszamy parafian na obiad do sali parafialnej.
Prosimy Koło Żywego Różańca o pomoc w
zorganizowaniu obiadu parafialnego. Bóg zapłać!
Powstanie Rycerstwa Niepokalanej wiąże się ściśle z
Rzymskimi studiami o. Maksymiliana M. Kolbego, na
które został wysłany z Krakowa pod koniec
października 1912 r. O wyjeździe do Rzymu
zdecydowali jego przełożeni, wysyłając razem z nim
jeszcze sześciu innych braci, którzy ukończyli Małe
Seminarium we Lwowie, mieli za sobą rok nowicjatu i
złożyli pierwsze śluby zakonne. W Rzymie
Maksymilian podjął studia filozoficzne na
Uniwersytecie Gregoriańskim oraz teologiczne w
zakonnym kolegium franciszkańskim.
Pobyt w stolicy chrześcijaństwa wywarł na Ojcu
Kolbe wielkie wrażenie. Nie było to jednak wrażenie
jedynie
pozytywne.
Szczególnie
bolesnym
doświadczeniem dla młodego kleryka z Polski
musiało być wystąpienie włoskiej masonerii w lutym
1917 r. Dla wolnomularzy był to rok szczególny. Od
wystąpienia Marcina Lutra mijało właśnie 400 lat, od
powstania masonerii lat 200. Włoska Loża
wykorzystując rocznicę spalenia na stosie Giordano
Bruno zorganizowała demonstracje na ulicach
Wiecznego Miasta. Ich uczestnicy nieśli w pochodzie
sztandar na którym Lucyfer deptał leżącego pod jego
stopami Michała Archanioła. Na jednym z
transparentów, zatkniętym naprzeciw Watykanu,
widniał napis: „Diabeł będzie rządził w Watykanie, a
papież będzie mu służył za szwajcara”. Św.
Maksymilian, świeżo upieczony doktor filozofii, był
wstrząśnięty tymi wydarzeniami. Zastanawiał się, jak
mocnym musi czuć się przeciwnik, skoro z taką siłą
występuje w stolicy chrześcijaństwa? Widząc jawnie
podnoszącą się potęgę zła zastanawiał się, co
powinien zrobić w tej sytuacji, bo to, że nie mógł
pozostać obojętnym, wiedział doskonale.
Kilka miesięcy później, 16 października 1917 r. wraz
sześcioma współbraćmi z międzynarodowego
kolegium
serafickiego,
Maksymilian
założył
stowarzyszenie szerzenia wiary chrześcijańskiej,
które nazwał Militia Immaculata (MI) – Rycerstwo
Niepokalanej.

Współzałożycielami MI byli: o. Józef Piotr Pal i br.
Antoni Głowiński z prowincji rumuńskiej, br. Hieronim
Biasi z prowincji padewskiej, br. Kwiryk Pignalberi z
prowincji rzymskiej, br. Antoni Mansi i br. Henryk
Granata, obaj z prowincji neapolitańskiej. Na spotkaniu
inauguracyjnym tym omówiono program MI zawarty w
Dyplomiku, który spełniał wówczas rolę statutu, czy też
programu podstawowego. Maksymilian jako główny
pomysłodawca stowarzyszenia sformułował jego cel:
„Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków,
schizmatyków, a najbardziej masonów i o uświęcenie
wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP
Niepokalanej”. Działalność członków stowarzyszenia
ograniczyła się na początku jedynie do prywatnej
modlitwy oraz rozdawania cudownych medalików.

nakładzie 5 000 egzemplarzy. Wydarzenie to zbiegło
się w czasie z nadaniem Rycerstwu Niepokalanej
przez wikariusza Rzymu kard. Basilio Pompillego
statusu związku pobożnego. W październiku 1922 r.
w związku z rozszerzeniem działalności wydawniczej
Rycerza Niepokalanej przełożeni przenieśli Ojca
Maksymiliana do Grodna, gdzie mógł stworzyć
bardziej sprzyjające warunki do rozwijania
działalności nowego stowarzyszenia i wydawania
Rycerza. Po kilku latach i to miejsce okazało się
niewystarczające dla rozwijającego się wydawnictwa.
W 1927 przełożeni zgodzili się aby o. Maksymilian
założył pod Warszawą nowy klasztor dedykowany
Matce Bożej, który nazwano: Niepokalanowem. Miał
on pełnić miedzy innymi funkcję wydawnictwa, a w
przyszłości miał się stać centralą Rycerstwa
Po początkowym sukcesie przyszedł jednak czas Niepokalanej na całą Polskę.
doświadczeń. Kierownik duchowy Ojca Maksymiliana,
o. Aleksandra Basile SJ, który początkowo zgodził się,
aby bracia założyli stowarzyszenie, po jego powstaniu
stał się bardziej ostrożny i zabronił założycielom
przyjmowania do Rycerstwa nowych członków przez
pierwszy rok. Przełom nastąpił w marcu 1919, kiedy to
abp. Dominik Jacquet uzyskał od papieża Benedykta XV
błogosławieństwo dla nowego stowarzyszenia. Był to
długo oczekiwany znak aprobaty ze strony Kościoła, bez
zgody którego Maksymilian nie chciał niczego czynić.

W lipcu 1919 r. po obronie doktoratu z teologii Ojciec
Kolbe wrócił do Krakowa, gdzie przebywał z przerwami
przez trzy lata. I właśnie z jego inicjatywy w Krakowie
w październiku 1919 r. przy bazylice franciszkanów
powstała pierwsza w Polsce wspólnota Rycerstwa
Niepokalanej. Jej członkami byli początkowo klerycy
franciszkańscy, a pierwsze spotkania odbywały się w
Sali Włoskiej krakowskiego konwentu. Wkrótce jednak
Ojciec Kolbe uzyskał pozwolenie abp Adama Stefana
Sapiehy na szerzenie nowego stowarzyszenia i
wciąganie w jego szeregi nie tylko osób duchownych i
zakonników, ale także wiernych świeckich.
Dla
większego
rozwoju
nowo
powstałego
stowarzyszenia, Ojciec Maksymilian postanowił
wydawać czasopismo o nazwie „Rycerz Niepokalanej”,
które miało stanowić narzędzie propagowania i formacji
Rycerstwa Niepokalanej. Z pozwoleniem przełożonych,
przy zdumieniu współbraci i nie bez pomocy nieba, w
styczniu 1922 r. ukazał się pierwszy numer Rycerza w

