Ogłoszenia Parafialne 01 marzec 2020
1.
W niedzielę 22 marca o godz. 16.00 w Domu Polskim w Burlington odbędzie się Obiad Dochodowy na
potrzeby naszej Parafii organizowany przez Dom Polski. Bardzo prosimy o waszą obecność i wsparcie. Cena
biletu: $40 dla dorosłych, dla dzieci 3-12 lat - $20.
2.
Ks. Biskup naszej Diecezji zlecił nam wstrzymanie zbierania funduszy na zakup nowych organów do
czasu zakończenia Kampanii Jedno Serce Jedna Dusza, czyli do maja-czerwca tego roku.
3.
Pokwitowania donacji do rozliczeń podatkowych za rok 2019 są do odebrania w przedsionku kościoła.
Koperty do ofiar niedzielnych, jeśli jeszcze nie uczyniliście tego, są do odebrania w biurze parafialnym.
4.
Rekolekcje Wielkopostne po polsku przeprowadzi w tym roku ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz
akademicki Diecezji Warszawskiej. Odbędą się one od czwartku do niedzieli 26-29 marca. Więcej
szczegółów wkrótce. Rekolekcje Wielkopostne po angielsku poprowadzi w tym roku Rev. Terrence
McKenna. Odbędą się one od soboty do wtorku 14-17 marca. Serdecznie zapraszamy!
5.
W okresie Wielkiego Postu dla głębszego przeżywania tego świętego czasu zachęcamy do uczestnictwa
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o 18.00 po polsku i o 8.30 po angielsku oraz w Gorzkich
Żalach w niedzielę po Mszy o 12.30. Za uczestnictwo w tych nabożeństwach w stanie łaski uświęcającej
możemy uzyskać odpust zupełny.
6.
W tym tygodniu mamy Pierwszy Piątek i Pierwszą Sobotę miesiąca. Jest to czas odwiedzin chorych z
Komunią św., Namaszczeniem Chorych oraz okazją do Spowiedzi św.. Prosimy o zgłaszanie chorych do biura
parafialnego.
7.
Od Biskupa naszej Diecezji otrzymaliśmy pozwolenie na odprawienie w tygodniu dwóch Mszy św. z
wieloma intencjami: po polsku – w czwartek o 18.30, po angielsku – w piątek o 8.00.
8.
Klub Seniorów zaprasza wszystkich członków i sympatyków na zebranie w dniu 4 marca 2020r. o
godz. 18-tej, które odbędzie się w Domu Polskim przy 2316 Fairview Str. (dolna sala).
9.
Odwiedź nasz sklepik parafialny, jest otwarty po każdej Mszy Świętej w niedziele. Oferujemy szeroki
wybór artykułów religijnych i książek oraz kartki wielkanocne.
10.
Potrzebujemy zakrystianina, -ki na piątek wieczór lub sobotę rano. Osoba, która się zgłosi, otrzyma
odpowiednie przygotowanie.
11.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 3 marca o godz. 19.15 na plebanii.
12.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie w czwartek 27 marca 2020 o 19.15 na plebanii.
Rozpoczęliśmy omawianie obrzędów wstępnych Mszy św.!
13.
Gmina 17 ZNP w Burlington zaprasza członków na zebranie 8 Marca godz.14:00. Nowi członkowie
mile widziani.
14.
27-29 marca 2020 r. w London w ośrodku Ojców Michaelitów odbędzie się Weekend Rekolekcji
Małżeńskich organizowanych tylko 2 razy do roku w języku polskim. Chętnych prosimy o zapisywanie się
poprzez email: spotkaniamalzenskieusa@gmail.com lub online: www.spotkaniamalzenskie.com, na telefon:
973-370-0107.
15.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i
całej Diecezji. Otrzymaliśmy 144 kart z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę $263,800 czyli 74%
sumy, jaką pragniemy zebrać. Do zebrania zostało $94,210. Wpłacone pieniądze opływają na sumę $71,234, W
przedsionku kościoła są koperty z deklaracjami do wypełnienia i długopisy z adresem internetowym kampanii
Jedna Dusza, Jedno Serce. Możecie je wypełnić i dostarczyć jednemu z księży lub do biura parafialnego. Bóg
zapłać!
16.
Diecezjalna Msza w 25ą, 40ą, 50ą czy 60ą rocznicę ślubu odbędzie się 14 czerwca o 13.30 w katedrze
Chrystusa Króla. W narteksie znajduje się plakat z karteczkami, które należy oderwać, wypełnić i wysłać do
kancelarii diecezjalnej.
17.
Jeśli pragniecie zamieścić reklamę w naszej gazetce parafialnej, prosimy o skontaktowanie się z
Liturgical Publications na telefon 800 268 2637.
__________________________________________________________________________________________
SYMBOLE I ZNAKI WIELKIEGO POSTU
Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest niebagatelna. Czas ten pomaga nam przeżyć tajemnice
naszego zbawienia i doświadczyć je na nas samych. Liturgia pod tym względem proponuje nam różne znaki i

symbole, czerpiąc obficie z utartej wcześniej tradycji ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą treść. Warto przyjrzeć
się tym symbolom i znakom, by zrozumieć przesłanie zbawczego planu Boga również w stosunku do każdego z nas.
Oczywiście skoncentrujemy się tylko na tych najbardziej charakterystycznych dla Wielkiego Postu.
Okres czterdziestu dni. Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu
przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć
przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest najpierw czas. Prorocy długo przygotowywali się
na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni i nocy
przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice 10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego,
szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem w postaci cichego poszumu
wiatru. Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go
do ocalenia ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za przykładem tego symbolicznego znaku, udaje się na
pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej misji zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje
więc swoje 40 dni, czas na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia
Przebywanie na pustyni. Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma również szczególne miejsce:
na pustyni, z dala od zgiełku świata i jego uciech, tzn. w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście można Boga usłyszeć w głębi
swojego serca. Oddalenie pustynne, niekoniecznie musi oznaczać dokładnie pustynię. Chodzi raczej o każde miejsce
odosobnienia, które bardziej sprzyja temu spotkaniu. Prorocy i rzesze świętych z reguły wybierali pustynie, gdzie z
powodu braku pokarmu i wody, doświadczali swojej niewystarczalności, a tym samym głębszego pragnienia Boga. Taki
jest również przypadek Jezusa, który po ludzku chce nam pokazać, gdzie najpierw należy szukać Boga: z dala od zgiełku
świata w głębokiej ciszy własnego serca. Tę pustynię czy oddalenie musimy sobie zapewnić sami, żyjąc z dala od hulanek
i zabaw tego świata.
Posypanie głowy popiołem. Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia
człowieka na drogę spotkania z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże się najpierw z przyjęciem
odpowiedniej postawy wewnętrznej człowieka: przyznanie się do własnej niegodności i grzeszności. Jest to znak uznania
swojej pozycji i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i miłosierdzia, które nazywa się pokorą. W tradycji Izraela, oprócz
innych znaczeń: smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny gest posypania głowy popiołem. Stawiał on człowieka w
prawidłowej pokornej postawie do Boga przypominając, że jest nikim (prochem) ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i
w proch się obrócisz”), dlatego potrzebuje nawrócenia, co przypominają słowa kapłana podczas posypania popiołem:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Post, jałmużna i modlitwa. Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza człowieka w
atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę
stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia i
pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie
mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie na krzyżu. Działania
te w efekcie są wyrazem naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w
samo centrum środowiska Bożego. One w sumie stanowią treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas
słuchania woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka.
Kolor fioletowy. Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na pustyni oddaje kolor krwi (czerwony)
zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby i smutku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla
środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się owocami
spotkania z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania krwi Syna Bożego, który obniżył nam wyżyny błękitnego nieba.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna i
modlitwa, są karmione treściami zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. Chodzi tu o nabożeństwa
wielkopostne, jako formy ciągłego przypominania o miłości Bożej względem człowieka; miłości, która oddała się na
krzyżu za nasze grzechy. Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana w sercu Matki Jezusa, zachowała się w
przekazach biblijnych, i jako taka była przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci
uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa
Chrystusa krzewione przez zakony żebracze (XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki Pańskiej w postaci
tzw. Gorzkich żali zachowanych wyjątkowo w polskiej religijności od XVIII w.
Zróbmy wszystko, abyśmy w okresie Wielkiego Postu, w który wkraczamy po raz kolejny tego roku,
wykorzystali czas nam dany i stworzyli atmosferę pustyni w naszym sercu. Posypmy nasze głowy popiołem i
rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi wadami i egoizmem stosując oręż cnót i działań wielkopostnych, by spotkać Boga
w głębi serca. Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która pchnęła Syna Bożego na krzyż, przypominając się podczas
każdego nabożeństwa.
KS. RYSZARD GROŃ

