Kerkgeeltje extra editie i..v.m. patroonsfeest
op 19 mei 2019
Parochiekern Onze Lieve Vrouwe Visitatie
Gegevens Parochie- IBAN bankrekeningnummers:
secretariaat:
Kerkbalans: NL47 RABO 0107 6002 42
Hoefweg 55
Kerkbalans: NL39 INGB 0000 0856 48
2665 CC Bleiswijk
Samen Sterk: NL78 RABO 0107 6479 90
tel. 010-5212519
email: SecretariaatBleiswijk@ParochieChristusKoning.nl
Openingstijden: ma-di-do-vrij 10.15 – 11.45 uur
(woensdag gesloten)
website: www.ParochieChristusKoning.nl
kerkdienst terugkijken: www.kerkdienstgemist.nl

Vieringen:
op zondag om 11.00 uur een viering
op dinsdag van april t/m september om 09.00 uur eucharistieviering in de kerk, daarna gelegenheid met elkaar koffie
te drinken
op dinsdag van okt. t/m maart om 09.00 uur eucharistieviering in de pastorie, daarna gelegenheid met elkaar koffie te
drinken
In mei en oktober wordt aansluitend aan de dinsdagochtendviering om 09.30 uur het rozenhoedje gebeden.
op de 1e en 3e zondag van de maand om 15.00 uur Poolstalige eucharistieviering

Een nieuw beeld voor de Mariakapel
In het laatste kerkgeeltje hebben wij u al geïnformeerd
over het nieuwe Mariabeeld dat op 19 mei zal worden
geplaatst in de Mariakapel.
De reden hiervoor is dat de kapel is opgedragen aan
Maria van Fatima (zie foto hiernaast), het beeld wat nu
in de kapel staat is echter geen Fatima-beeld. Daar
gaan we op 19 mei dus iets aan doen.
Pastor Bladowski wil iedereen graag wat meer
achtergrondinformatie geven over Fatima. Hij heeft
daarom onderstaande informatie voor u geschreven.
Wat doet een stuk van de Berlijnse Muur in een
provinciestadje in Portugal? Het fragment staat bij de
toegang tot een immens plein, verpakt in een ronde
glazen bak. Het stuk Muur is een symbool, op een
symbolische plaats. Want de Muur was communisme
en deze Portugese provincieplaats heeft
vooropgelopen in de moeizame strijd van de
uitdrijving. Fatima is het symbool van het
anticommunisme en van de Koude Oorlog. Tussen 13 mei en 13 oktober 1917 verscheen de Maagd in totaal zes keer
aan drie herdertjes in Fatima, kinderen van zeven, negen en tien jaar. De verschijningen zongen snel rond bij de
plattelandsbevolking. In de streek waren voorspellingen niet ongewoon, en de mensen voelden zich op grond daarvan
door God bevoorrecht. Fatima begon onmiddellijk pelgrims aan te trekken en groeide uit tot een van de belangrijkste
bedevaartsplaatsen in Europa.
Op gewone doordeweekse dagen wordt de mis buiten op het plein opgedragen. Het altaar staat voor de deur van de
Verschijningskapel, die is gebouwd op de plaats waar Maria op 13 mei 1917 voor het eerst tot de drie kinderen sprak.
De innige relatie Fatima-communisme is door de Maagd zelve geschapen. Tijdens haar verschijningen aan de
herdertjes bracht zij een boodschap van God over, een geheim in drie delen. Zij voorspelde in de eerste twee
geheimen het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de wereldwijde terreur uit Moskou: 'Rusland is door God
gekozen als instrument ter kastijding van de wereld, dat de vergissingen van het atheïsme en materialisme over de
wereld verspreidt, oorlogen ontketent, naties vernietigt en gelovigen vervolgt.'
Pas als het communistische Rusland is verslagen, is de wereld gered, was de boodschap. De verschijningen van de
Maagd vonden plaats in het jaar van de Russische Revolutie. Maria Emilia Santos werd op wonderbaarlijke wijze
genezen in 1989, het jaar van de val van de Muur en de ondergang van het communisme. Te veel symbolische
jaartallen om nog van toeval te kunnen spreken.
Het communisme is verslagen, probeert zich slechts met de moed der wanhoop staande te houden in een enkele
uithoek van de wereld, b.v. in Noord-Korea. Het stuk Muur in Fatima bewijst dat de mensheid althans dit gevaar heeft
overwonnen. Maar daarmee is de cyclus van het dorp der verschijningen niet voltooid. Immers, het geheim van Fatima
bestond uit drie delen. Is Het Derde Geheim zo verschrikkelijk, zo angstaanjagend dat het de mensheid beter niet
onder ogen kan komen?

