PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W PARAFII M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ,
LONDON, ON - 7 maja 2017r.

Godz. 9:15 - Marlena Brzozowski,
Mateusz
Jarapud,
Anya
Laszkowski,
Damian Matejko, Mari Misek, Mateo
Ratynski-Mendonca
Godz. 12:15 - Vanessa Bzdyra, Darek Kopala,
Jennifer Kopala, Olivia Dorobek-Krawczuk,
Nicholas Dydynski, Maiya Kalafut, Gabriella
Malec, Alinka Mierwald, Odalia Minda, Nadia
Pawelec,
Andrzej
Pieta,
Maximilian
Pluchowski,
Dominik
Przedzik,
Sara
Stankiewicz, Jacob Teterycz, Veronika
Teterycz, Natalie Wilkusz, Alicja Wodnicka

CHRZEST Przez Sakrament Chrztu św. do Rodziny
Bożej zostali włączeni: Sullivan Malec i Julian Zając.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE Nabożeństwa majowe
w naszym kościele są odprawiane od poniedziałku do
piątku o godz. 18:30, w soboty o godz. 8:30. W każdą
niedzielę miesiąca maja czcimy Maryję śpiewając
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny o godz. 7:30.
„CHOSEN” Kolejne spotkanie dla młodzieży z serii
„Chosen” - w piątek, 12 maja o godz. 20:00.
DNI WSPÓLNOTY Wspólnota Domowego Kościoła
w London zaprasza na Dni Wspólnoty, otwarte dla
wszystkich, które odbędą się w ośrodku Księży
Michalitów w Melrose, w niedzielę, 14 maja br.
o godzinie 14:00.
ADORACJA O POWOŁANIA Zapraszamy parafian

do uczestnictwa w 40 godzinnej adoracji o powołania
w dniach od 3 do 5 czerwca br.
CMENTARZ ŚW. PIOTRA Doroczne nabożeństwo
z
okazji
Dnia
Matki
odbędzie
się
w sobotę, 13 maja o godz. 14:00 w Mauzoleum
cmentarza św. Piotra. Celebrant - Fr. Mark Maloney.
PODZIĘKOWANIE Teatr Scena 419 dziękuje
serdecznie członkiniom Katolickiej Ligi Kobiet za
zajęcie się poczęstunkiem dla widzów w sobotę,
30 kwietnia podczas przedstawienia “Gwałtu, co się
dzieje!”
SZKOŁA POLSKA IM. S. STASZICA W niedzielę,
14 maja, podczas obsługiwanej przez Rycerzy Kolumba
kawiarenki „Jedność”, odbędzie się Kiermasz Książki
Używanej. Każdy może znaleźć coś dla siebie i swojej
rodziny (książki za darmo). Również w tym dniu
od godz. 10:00 -12:00 - sprzedawane będą bilety na
Bankiet 90-lecia Szkoły Polskiej im. S. Staszica
w London, który odbędzie się 3 czerwca 2017r.
o godz. 18:00 w Domu Polskim SPK. Cena $50.00 od
osoby. Serdecznie zapraszamy.

100-LECIE OBJAWIEŃ M. BOSKIEJ FATIMSKIEJ
Historia Nabożeństwa Pierwszych Sobót
W centrum fatimskich objawień znajduje się trzyczęściowa
tajemnica. Dwie pierwsze części zostały już wyjawione
przed laty: to prawda o istnieniu piekła
i nabożeństwo pierwszych sobót. Zostały one ujawnione
przez Siostrę Łucję na początku historii objawień
fatimskich - pod koniec 1927 r. Ktoś zapyta, dlaczego te
dwie części zostały tak szybko ujawnione? Odpowiedź jest
prosta: za ich pomocą Bóg chce pomóc światu
zagrożonemu przez zło. Wizja piekła z lipca 1917 r. ma
nam uświadomić „nieopłacalność” grzesznego korzystania
z rzeczy doczesnych… Przypomina się słynny „zakład
Pascala”, za pomocą którego wybitny uczony francuski
udowadniał konieczność kierowania się w życiu zestawem
praw moralnych. Jeśli - rozumował Pascal - istnieje życie
wieczne, do którego człowiek może się dostać unikając
grzechu i wybierając trudne dobro, to mądrzej jest
zrezygnować nawet z kilkudziesięciu lat największych
przyjemności, by cieszyć się szczęściem przez całą
wieczność, niż korzystać z doczesnych radości za życia na
ziemi,
a
cierpieć
przez
całą
wieczność.
Obie strony tego wzoru - tłumaczył jeszcze - są tak
nieproporcjonalne, zarówno co do ilości czasu jak i jakości
szczęścia, że opłaca się zaryzykować i prowadzić życie
ascetyczne nawet wtedy, jeśli prawdopodobieństwo
istnienia wieczności byłoby niewielkie… Patriarcha
Lizbony, Kardynał Cerejra, powiedział, że objawienie
w Fatimie to manifestacja Niepokalanego Serca Maryi
w naszym współczesnym świecie, manifestacja zbawcza.
Nabożeństwo
Pierwszych
Sobót
należy
do
najważniejszych
elementów
składowych
kultu
Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża
w swych objawieniach w 1917, a następnie w 1925
i 1929 r. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona,
wiele łask nie może zostać udzielonych światu… A cóż
dopiero mówić o oczywistości tego rozumowania, jeżeli
dostarczyłoby się człowiekowi dowodu na istnienie
piekła! Bóg dał nam go przez ukazanie dzieciom
fatimskim wizji miejsca potępienia wiecznego. Sens
objawienia pierwszej tajemnicy fatimskiej jest więc
oczywisty. Ma ono powstrzymać nas od popełniania zła,
nawet jeśli motywacją do zmiany naszego życia na lepsze
będzie strach, nie miłość. „Widzieliście piekło, do
którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je
uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli
uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed
piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie.”
Matka Boża Fatimska, 13 lipca 1917r. /c.d.n./
AKT ZAWIERZENIA W sobotę, 13 maja,
w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, zapraszamy na godz. 8:00 na adorację Najśw. Sakramentu,
różaniec oraz akt zawierzenia Jezusowi przez Maryję.

