Ogłoszenia Parafialne 1 grudzień 2019
1.
Dzisiaj rozpoczyna się Adwent, czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i
przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Postarajmy się o atmosferę skupienia i modlitwy w naszych
rodzinach i w życiu osobistym.
2.
Rekolekcje Adwentowe w tym roku przeprowadzi ks. Michał Kruszewski, CR, proboszcz parafii św.
Stanisława w Hamiltonie. Odbędą się one w dniach 19-22 grudnia, od czwartku do niedzieli. Msza św. z nauką
rekolekcyjną będzie o godz. 19.00 od czwartku do soboty, a w niedzielę - o godz. 9.15 i o 16.00. Spowiedź w
niedzielę od 14.00 do Mszy św. Prosimy o modlitwę o błogosławione owoce rekolekcji.
3.
Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się kolędowanie. Jeśli pragniecie, by Waszą rodzinę
nawiedził ksiądz z wizytą duszpasterską i błogosławieństwem domu, prosimy o skontaktowanie się z jednym z
księży i umówienie terminu wizyty.
4.
W naszym sklepiku dostępne są opłatki Bożonarodzeniowe. W przyszłą niedzielę na Mszach świętych
dokonany poświęcenia opłatków.
5.
Zapisy na Parafialny Album Fotograficzny na rok 2020 od tej pory będą dokonywane telefonicznie.
Ci, którzy nie zapisali się na sesję fotograficzną, mogą spodziewać się telefonu z propozycją zapisu. Można
zapisać się także samemu na listę dostępną w narteksie. Wszyscy, którzy wezmą udział w albumie otrzymają
go za darmo. Wydanie albumu nic Parafię nie kosztuje. Przy okazji robienia zdjęć do albumu można (ale nie
jest to konieczne) zamówić fotografie rodzinne lub osobiste za pewną opłatą. W tym tygodniu odbywają się
sesje zdjęciowe na umówionych spotkaniach.
6.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom i ks. Jackowi za sprzątanie kościoła pod nieobecność naszej
sprzątaczki.
7.
Dziękujemy Bogu i Jessice Huayna za wspaniały obiad peruwiański. Wyrażamy wdzięczność również
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu obiadu, dystrybucji biletów i wzięli w nim udział, wspierając w
ten sposób naszą ukochaną Parafię. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi!
8.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 3 grudnia o godz. 19.15pm na plebanii.
9.
W tym tygodniu mamy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca z odpowiednimi nabożeństwami i
wizytą chorych w Parafii.
10.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie dopiero 23 stycznia 2020 o 19.15 na plebanii.
Rozpoczynamy omawianie obrzędów Mszy św. Cieszymy się, że grupa rośnie w liczbę!
11.
Polska Grupa św. Pallottiego prowadzona przez ks. Jacka Krynia SAC spotka się w piątek 13 grudnia
o godz. 19.15. Grupa w języku angielskim spotkania w grudniu nie będzie miała z powodu trwających wtedy
rekolekcji adwentowych, następne spotkanie 17 stycznia o godz. 19.15 na plebanii.
12.
Po raz kolejny organizujemy Angel Tree, choinkę bożonarodzeniową z aniołkami reprezentującymi
konkretne osoby potrzebujące. Będzie ona w przedsionku kościoła od 30 listopada. Prosimy o przyniesienie
prezentów z aniołkiem z choinki do kościoła nie później niż 15 grudnia. Prezenty zostaną doręczone
potrzebującym przez naszą grupę św. Wincentego a Paulo 18 grudnia.
13.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i
całej Diecezji. Jak do tej pory otrzymaliśmy 74 karty z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę
$187,720 CAD.
14.
Zarząd Gminy 17 ZNP informuje, że data zebrania członków gminy została zmieniona z 8 grudnia na
15 grudnia. Zebranie odbędzie się w dolnej sali i rozpocznie się o godzinie 14:00.
15.
W imieniu ogniwa 16 Federacji Polek w Kanadzie mamy przyjemność zaprosić Państwa na bal pt.
Mikołajki jak z Bajki w Burlington tuż po mszy 8 Grudnia 2019 o godz. 14:00 do Hali Związku Narodowego
Polaków Gmina 17 przy 2316 Fairview St. Bal rozpocznie się obiadem rodzinnym, a zaraz po nim wspólnie z
dziećmi będziemy tańczyć w rytm muzyki granej przez DJ Izabelę. Nasze Animatorki rozbawią i umilą
dzieciakom czas oczekiwania na Św. Mikołaja. Bal zakończymy wręczaniem słodkich upominków wszystkim
dzieciom oraz grzecznym rodzicom:) Rózg w tym roku nie przewidujemy. Kontakt: Ania 905-815-7727, Edyta
9053308685. Cena jednego biletu: $30 dorosły, $20 dziecko. Serdecznie zapraszamy.
16.
Nasza Parafia oferuje parafianom nieograniczony dostęp do filmów, audiobuków, programów
formacyjnych na katolickiej platformie internetowej FORMED. Subskrypcja jest całkowicie zapłacona przez
Parafię.
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saintgabrielchurch.formed.org, kliknąć na Register, a następnie wpisać imię i nazwisko, adres emailowy oraz
własne hasło dostępu. Owocnego użytkowania!
17.
Pallotyńskie Seminarium Duchowne w Ołtarzewie obchodzi stulecie istnienia. W związku z czym
jego budynki są poddane gruntownej renowacji. Jeśli ktoś chce wspomóc remont naszego Seminarium, może
nabyć cegiełkę składając ofiarę 100 CAD lub więcej, albo składając ofiarę jakiejkolwiek wielkości. Cegiełki są
dostępne w biurze parafialnym i po Mszy św.. Za wszystkie ofiary z góry serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

_____________________________________________________________________________
Historia i znaczenie Adwentu
Adwent jest okresem rozpoczynającym kolejny rok liturgiczny. Trwa cztery niedziele. Jest to czas
radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia.
Historia Adwentu
Słowo "adwent" pochodzi od łac. advenio - przychodzić (gr. epifaneia, parusia - przyjście, objawienie). Sens
okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w
Rzymie ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. W tym to dniu w cywilnym
kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin Słońca Niezwyciężonego (co za aluzja do narodzin Chrystusa!) Pewne
jest, że przed 354 r. Boże Narodzenie pojawiło się w kalendarzu, zredagowanym przez sekretarza pap. św. Damazego.
Pierwsze wzmianki o przygotowaniu do Bożego Narodzenia - adwentu pochodzą z Galii (dzisiejsza Francja) i Hiszpanii.
Pierwotnym sensem było przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zwłaszcza
chrztu, którego udzielano 6 stycznia (dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego). Biskupi proponowali należyte
przygotowanie do obchodów Narodzenia Pańskiego poprzez ascezę, pokutę i rezygnację z zabaw i uciech.
W Rzymie Adwent wprowadzono dopiero w VI w. (trwał on pierwotnie 6 tygodni), zaś od pontyfikatu św. pap.
Grzegorza Wielkiego - już cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym przygotowaniem do Bożego
Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to
też fragment 1 prefacji adwentowej: "on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne
postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam
udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy"
Znaczenie Adwentu
Adwent, jako okres radosnego i pobożnego przygotowania do dnia narodzin Pana, obchodzi się do dziś prawie w
niezmienionej formie. Nie jest to już jednak okres pokutny (jak kiedyś). Warto jednak powziąć stosowne postanowienia,
wzmacniające naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: "uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask" Łk 21, 34.
Ostrzeżenie to dotyczy Dnia Sądu, ale czyż nie pasuje to idealnie do obżarstwa i trosk doczesnych czasu przed Bożym
Narodzeniem?
Okres adwentu ma dwie części.
Ogólne normy Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r. mówią, że: "Adwent rozpoczyna się od I Nieszporów
niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego"
nr 40.
Pierwsza część: od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia przygotować ma nas na paruzję - ostateczne
przyjście Chrystusa u końcu czasów (Ap 22, 20). W Liturgii Słowa powracają echem słowa proroka Izajasza. W drugiej
prefacji adwentowej słyszymy: "Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan
Chrzciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu". Wszystkie proroctwa Starego Testamentu
zapowiadają więc przyjście Mesjasza. Spełnia się oczekiwanie Ludu Wybranego.
Druga część Adwentu to już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przebiega ona
od 16 do 24 grudnia; każdy dzień posiada swoją własną antyfonę, podkreślającą charakter zbliżającego się Przyjścia. W
liturgii Mszy św. doniośle brzmią słowa ostatniego proroka Starego testamentu; Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę
Panu, Jemu prostujcie ścieżki" (Mk 1, 3). Liturgia zachęca nas od umiłowania rzeczy niewidzialnych: "abyśmy poznając
Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych". Mówi także o wymianie
(podzieleniu) przez Chrystusa losu ludzkiego; przyjścia w cielesnej postaci. Oto Boże Narodzenie staje się wielkim
podniesieniem natury ludzkiej; skoro Bóg tak bardzo siebie uniżył, rodząc się jako dziecko - o ileż wywyższył godność
człowieka!
Kościół, w 39 numerze ogólnych norm Roku liturgicznego i Kalendarza z 1969 r., naucza o Adwencie: "Okres
Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie
pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych
względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania"

