Ogłoszenia Parafialne 06 październik 2019
1.
Dzisiaj mamy w parafii Welcome Weekend i Open House. Zapraszamy do odwiedzenia odnowionych
salek na plebanii, gdzie można wypić kawę i zjeść ciastko i przy okazji dowiedzieć się czegoś o różnych grupach
działających w Parafii.
2.
Dzisiaj w naszej Parafii gości pierwszy kandydat do Pallotynów z Kanady, Pan Jason Wiekies. W
trakcie rocznego postulatu odbywa on studia filozoficzne, a jeśli pomyślnie przejdzie ten okres próbny, odbędzie
nowicjat w Irlandii. Prosimy o modlitwę za Jasona, aby wytrwał w powołaniu.
3.
Wciąż trwają zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
4.
Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w ten czwartek, 10 października, o godz. 19.15 w Annunciation
Room.
5.
W środę 9 października o godz. 19.30 odbędzie się kolejne spotkanie Grupy św. Wincentego a Paulo w
Annunciation Room. Zapraszamy do udziału w grupie.
6.
Po Mszy św. w sobotę o godz. 17.00 odbędzie się w kościele Instalacja Oficerów Rycerzy Kolumba.
Serdecznie zapraszamy na tą celebrację!
7.
W piątek 11 października w Annunciation Room ma miejsce kolejne spotkanie grupy pogłębiającej wiarę
Symbolon w języku angielskim. Zapraszamy!
8.
Zapisy do polskiej szkoły. Zajęcia odbywają się co sobotę od godziny 9:00 do 11:30 rano. Można też
kontaktować się z Dyrektor Szkoły, Dorotą Dębską 905-875-8597 .
9.
Zespół Tańca Ludowego „POLONEZ” Hamilton przyjmuje zapisy do zajęć w programie nauki
polskiego tańca i folkloru. Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od lat 5ciu do udziału w bogatym i
barwnym programie naszej grupy. Chętnych zapraszamy na próby w Związkowcu przy 1015 Barton St E w każdą
środę. Po dodatkowe informacje prosimy o kontakt: polonezhamilton@gmail.com.
10.
Szczep Wodny Poprad (dla chłopców) oraz Szczep Kartuzy (dla dziewczynek) Związku Harcerstwa
Polskiego z siedzibą w Domu Polskim w Burlington, przyjmuje zapisy na zajęcia. Zbiórki prowadzone w różnych
grupach wiekowych, poczynając od Junior Kindergarden, odbywają się w soboty od 12:00 do 14:00. Możliwość
wyjazdów na biwaki, obozy, wycieczki. Kontakt: Szczep Kartuzy: druhna Basia Mahut 905 319 0895, Szczep
Wodny Poprad: druh Michał Terlecki 905 639 2360.
11.
Od 26 września do 3 listopada trwa akcja 40 Dni Dla Życia. Przez 40 dni 7 dni w tygodniu 24 godziny na
dobę obrońcy życia zbierają się przed klinikami aborcyjnymi, aby modlić się w obronie nienarodzonych.
Najbliższa klinika aborcyjna jest w Oakville. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!
12.
Coroczny Łańcuch Życia ma miejsce dzisiaj 6 października w Burlington przy Mapleview Mall, na rogu
Fairview St. i Maple Ave., gdzie można dołączyć do cichej modlitwy pomiędzy 14.00 a 15.00. Prosimy o
przybycie nieco wcześniej, aby rozpocząć modlitwę terminowo.
13.
6 października, w tą niedzielę, o godz. 16.00 odbędzie się w Katedrze Chrystusa Króla w Hamiltonie
Msza św. wielokulturowa, do której uczestnictwa zaproszeni są zwłaszcza wierni z parafii etnicznych takich jak
nasza. Zachęcamy do udziału.
14.
8 października, we wtorek, o godz. 18.30 odbędzie się w kościele spotkanie informacyjne dla rodziców i
studentów odnośnie Sakramentu Pojednania i Pierwszej Komunii św., w związku z czym nie będzie tego dnia
Mszy wieczornej.
15.
Również 8 października, we wtorek, o godz. 19.30 odbędzie się pierwsze spotkanie kursu RCIA. Kurs
jest przeznaczony nie tylko dla osób innego wyznania, które pragną przyjąć wiarę katolicką lecz również dla
ochrzczonych w Kościele Katolickim, którzy z różnych powodów nie otrzymali wszystkich sakramentów i pragną
uzupełnić braki. Zgłoszenia prosimy kierować do biura parafialnego.
16.
W czwartek, 19 września odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Dyskusyjnej po polsku z ks. Proboszczem
Januszem Rogińskim, SAC. Grupa ta będzie spotykać się w czwarty czwartek miesiąca o 19.15 na plebanii
(najbliższe spotkanie – 24 października), by rozmawiać na tematy naszej wiary. Na najbliższych spotkaniach
będziemy omawiać obrzędy Mszy św. Dynamika spotkań będzie zależeć od Waszych pytań i zainteresowań.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i przygotowanie pytań i tematów do dyskusji na nasze spotkania.
17.
Ks. Jacek Kryń SAC prowadzi spotkania polskiej Grupy św. Pallottiego w drugi piątek miesiąca o

19.15. Najbliższe spotkanie 11 października w salce młodzieżowej.
18.
W zeszłą niedzielę rozpoczęła się w naszej Parafii diecezjalna Kampania Jedna Dusza, Jedno Serce.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce tejże Kampanii dla naszej Parafii i całej Diecezji.
19.
Następna Procesja Fatimska z różańcem odbędzie się 13 października, w niedzielę wieczorem o godz.
19.00.
20.
Nasza Parafia oferuje parafianom nieograniczony dostęp do filmów, audiobuków, programów
formacyjnych na katolickiej platformie internetowej FORMED. Subskrypcja jest całkowicie zapłacona przez
Parafię.
Aby
zarejestrować
się
do
FORMED,
należy
otworzyć
stronę
internetową
saintgabrielchurch.formed.org, kliknąć na Register, a następnie wpisać imię i nazwisko, adres emailowy oraz
własne hasło dostępu. Owocnego użytkowania!
21.
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!
22.
18-20 października 2019 r. w Windsor odbędzie się Weekend Rekolekcji Małżeńskich organizowanych
tylko 2 razy do roku w języku polskim dla par sakramentalnych w Melrose w ośrodku Ojców Michalitów w
Kanadzie. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy na stronie: https://www.spotkaniamalzenskie.us/home/ lub pod
numerami tel.: 226-280-7614 lub 973-370-0107.
23.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
_____________________________________________________________________________

Papież: aborcja nie jest prawem człowieka
Aborcja nie może być "prawem człowieka" - powiedział papież
Franciszek w sobotę podczas spotkania z delegacją włoskiego Ruchu dla
Życia. Podkreślał, że obrona życia jest "absolutnym obowiązkiem".
- Jeśli życie jest łamane u swego początku, tym, co pozostaje, nie jest jego
wdzięczne przyjęcie pełne zaskoczenia tym darem, ale zimna kalkulacja, co mamy i czym możemy dysponować
- stwierdził papież w czasie audiencji przed obchodzonym w niedzielę przez włoski Kościół Dniem dla Życia. Wtedy życie sprowadza się do wymiaru dobra do konsumpcji, które można użyć i wyrzucić - zaznaczył.
- Jakże dramatyczna jest ta wizja, niestety rozpowszechniona i zakorzeniona; przedstawiana także jako prawo
człowieka; ile cierpienia przynosi najsłabszym z naszych braci - wskazał Franciszek. Podkreślił, że "dobrowolne
gaszenie życia w jego zarodku jest w każdym przypadku zdradą powołania, a także paktu łączącego pokolenia,
który pozwala patrzeć naprzód z nadzieją".
Papież zwrócił uwagę, że swą działalnością Ruch dla Życia pokazuje, że "ci, którzy zostali poczęci, są dziećmi
całego społeczeństwa". - Ich zabijanie w ogromnej liczbie, przy przyzwoleniu ze strony państw, stanowi ciężki
problem, który u podstaw podminowuje konstrukcję sprawiedliwości, zagrażając właściwym rozwiązaniom
każdej innej kwestii ludzkiej i socjalnej - ostrzegł Franciszek.
Następnie zaapelował do wszystkich polityków, aby "niezależnie od swej wiary uczynili kamieniem węgielnym
dobra wspólnego obronę życia tych, którzy mają się narodzić, i ich wejście do społeczeństwa". Niech politycy
"nie pozwalają na to, aby warunki dyktowała im logika dążąca do osobistego sukcesu albo interesów
natychmiastowych lub stronniczych, lecz niech wybiegają wzrokiem daleko i z sercem patrzą na wszystkich" wzywał.
Papież dodał, że Dzień dla Życia ukazuje "pierwszorzędną wartość życia ludzkiego i absolutny obowiązek
jego obrony, od poczęcia aż do naturalnego końca".
Relacja Piotra Kowalczuka (IAR) dla PolskieRadio24.pl

