NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJEJ TRÓJCY
27. V 2018
INTENCJE MSZALNE

10:00am w pewnej intencji
12:00pm o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny
Poniedziałek/Monday
Wtorek/Tuesday
7:30am
Środa/Wednesday
7:30am
Czwartek/Thursday
7:30am
Piątek/Friday
7:30am za Parafian
7:30pm o Bożą opiekę dla Małgorzaty & Joseph, Edytki
Sanches
Sobota/Saturday
8:00am
Niedziela/Sunday 3. VI.
Boże Ciało
10:00am + Eleonora Budzyńska, Bolesława Radczyc
12:00pm o Boże łaski dla członków Koła Żywego Różańca

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 27. V
10:00 – K.Błędowski
12:00 – młodzież przygot. się do Bierzmowania
Niedziela – 3. VI
10:00 – W. Maliszewski
12:00 – dzieci

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

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.VI.

KATECHEZY DLA DZIECI PO I KOMUNII ŚW.
- Niedziela g. 11:15 w salce obok plebanii: 27 V,
KATECHEZY DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO
BIERZMOWANIA: 27.V, 10.VI

ZBIOROWE INTENCJE MSZY ŚW. PRYMICYJNYCH
Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajdują się
informacje z życia Seminarium Towarzystwa
Chrystusowego
oraz
szczegóły
dotyczące
zamawianych Mszy Św.
"Polish Drama Club zaprasza na spektakl teatralny
o walce prawdy z zakłamaniem, swiecie zaburzonych
wartosci i obyczajach konca XIX wieku, pt. „Zabusia,”
w niedzielę, 27 maja o 1:30 PM w naszej Kawiarence,
autorstwa Gabrieli Zapolskiej."

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
Niedziela 3 czerwca
Po Mszy Św. o godzinie 12-tej procesja do
czterech 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 – Koło Przyjaciół Jana Pawła II, Harcerze i
Zuchy, Weterani, Rada Parafialna i Finansowa
Prosimy dodatkowo:
- 2-3 panów o pomoc w sobotę 2 czerwca od
godziny 10 rano w przygotowaniu czterech ołtarzy
na naszym terenie parafialnym
Podczas procesji:
- Rycerzy Kolumba o niesienie baldachimu
- Rodzica dzieci komunijnych o niesienie sztandaru
- Rodziców o przygotowanie kwiatków do sypania
przez dzieci podczas procesji.
Po Mszy Św. i procesji zapraszamy na spotkanie
parafialne przy grill'u. Prosimy o donacje ciast, i
pomoc w ustawieniu stołów i krzeseł na terenie
piknikowym przed Mszą Św. oraz o pomoc w
kuchni, przy grill'u i przy rozdawaniu posiłków.
Prosimy o kontakt z paniami z Rady
Duszpasterskiej: Iza Macander (301-770-7086),
Edyta Szemiel (703-389-0073), Bożena Lis (240498-3299).

PROJEKTY BUDOWLANE
Kontynuujemy prace związane z zabezpieczeniem
ściany zewnętrznej sali parafialnej przed napływem
wody gruntowej. Na zewnątrz rozbijane są
dotychczasowe schody prowadzące do sali parafialnej i
plebanii, wylewany beton.
W najbliższym czasie będzie wymieniany dach na
plebanii.
Zwracamy się do kontraktorów budowlanych z naszej
parafii i wszystkich, którzy znają się na pracach
budowlanych i naprawczych o pomoc w dodatkowych
pracach związanych z plebanią i terenem parafialnym:
• przemalowanie dwóch podłóg na gankach
plebanii
• zrobienie poprawek malarskich na budynku
plebanii po zimie
• naprawienie i pomalowanie asfaltu warstwą
zabezpieczającą
• naprawienie, upiększenie ogrodzenia ogródka
Dzięki dotychczasowym pracom, zaangażowaniu wielu,
tak wiele rzeczy zostało zrobionych w naszej parafii,
która służy nam wszystkim i świadczy o trosce, o
umiłowaniu miejsca, gdzie spotykamy się jako
wspólnota polska. Bóg zapłać!

Europa
czerwona czy Chrystusowa
W ostatnich tygodniach ze zdumieniem można było
zauważyć, że Karol Marks wraca do Europy. Właśnie
postawiono mu pomnik w Trewirze, gdzie 200 lat temu
się urodził. Uczczono w ten sposób twórcę
materialistycznej,
ateistycznej
ideologii,
odpowiedzialnej za setki milionów ofiar totalitaryzmu
socjalistyczno-komunistycznego. Trzeba pamiętać, że
marksizm stanowi radykalne zaprzeczenie cywilizacji
chrześcijańskiej. Paradoksem jest więc to, że Europa,
mająca chrześcijańskie korzenie, na nowo otwiera się na
Marksa. Pojawiają się świeże dowody świadczące o
afirmacji jego osoby, ze strony nawet głównych
europejskich urzędników. Okazuje się np., że na
uroczystość odsłonięcia pomnika Marksa w Trewirze
osobiście przybył przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker i złożył Marksowi hołd. W
wygłoszonym przemówieniu podkreślił pozytywny
wkład Marksa w integrację europejską i jednocześnie
uwolnił go z odpowiedzialności za komunistyczne
zbrodnie. Więcej – w pewnych kręgach Marks jest
przedstawiany jako nowoczesny Europejczyk. Czyżby z

tego właśnie powodu na Uniwersytecie Warszawskim
organizowano specjalną konferencję w rocznicę
urodzin Marksa? W bliższych nam czasach natomiast
pojawił się niejaki Altiero Spinelli z tego samego
nurtu
–
działacz
uwiedziony
ideologią
marksistowsko-leninowską. Ten włoski komunista
napisał „Manifest z Ventotene”, w którym domagał
się zniszczenia suwerennych państw narodowych i
utworzenia stanów zjednoczonych Europy. Nazwisko
Spinellego widnieje nad głównym wejściem do
Parlamentu Europejskiego. Przez pewne kręgi jest on
traktowany tak, jakby był patronem Europy.
Europejskiej rehabilitacji Marksa i Spinellego
towarzyszy
islamizacja
Starego
Kontynentu.
Europejczycy są stawiani przed niepokojącymi
faktami. Ostatnio władze miasta Växjö w
południowej Szwecji okazały się bardziej łaskawe dla
muzułmanów niż dla katolików. Wyraziły bowiem
zgodę, aby co piątek przez cztery minuty muezin
głośno wzywał wyznawców islamu na modlitwę. Ta
decyzja zaniepokoiła szczególnie katolików, gdyż
miejscowe władze już dwukrotnie odmówiły im
prawa do używania dzwonów. Wymowne są też
liczby: w Szwecji mieszka ok. 400 tys. muzułmanów,
a tylko 113 tys. katolików. Niepokoją także liczby
dotyczące Włoch. Obliczono, że jest tam 2,6 mln
muzułmanów, którzy mają do dyspozycji 906 miejsc
modlitwy. Kolejny przykład marginalizowania lub
znikania tego, co katolickie, mamy w Szwajcarii. Ze
względu na trudności finansowe musi być
zlikwidowana ostatnia już w tym
kraju
wielkonakładowa gazeta katolicka – „Giornale del
Popolo”.
Aby odeprzeć atak na cywilizację europejską,
zatrzymać ekspansję czerwonej Europy, musimy
ochronić jej chrześcijańskie korzenie i powrócić do
idei Roberta Schumana i Alcide De Gasperiego. W
Polsce mamy Ruch „Europa Christi” oraz Instytut
Myśli Schumana, które bronią prawdziwego oblicza
naszego kontynentu. Ostatnio przedstawiciele Ruchu
„Europa Christi” udali się do Parlamentu
Europejskiego, aby z tej centralnej trybuny
politycznej przypomnieć mieszkańcom Europy, że
Stary Kontynent był, jest i musi pozostać
chrześcijański. Konieczna jest krucjata w obronie
krzyża. Europa ma tylko jedno wyjście: otworzyć na
nowo drzwi dla Chrystusa. Mieszkańcy Europy stoją
przed ostatecznym wyborem: Bóg albo nic.
/”Niedziela”/

