Ogłoszenia Parafialne 08 marzec 2020
1.
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim niewiastom życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, a zwłaszcza
obfitości Łask Bożych.
2.
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.
3.
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.
4.
W Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce otrzymaliśmy 145 kart z deklaracjami kontrybucji, które
opływają na sumę $264,700 czyli 74% sumy, jaką pragniemy zebrać. Do zebrania zostało $93,110. Wpłacone
pieniądze opływają na sumę $74,289. W naszej parafii jest 440 rodzin, które regularnie przychodzą do kościoła.
Gdyby te 300 rodzin, które jeszcze nie włączyły się do Kampanii, ofiarowały $100 rocznie przez następne trzy
lata, to osiągnęlibyśmy zamierzony cel! Tak niewiele nam brakuje. 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!
5.
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.
6.
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!
7.
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.
8.
Na naszej internetowej stronie parafialnej pojawiła się nowa rubryka „Parish Notifications”, gdzie
zamieszczane będą informacje o pogrzebach oraz prośby o modlitwę.
9.
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.
10.
Odwiedź nasz sklepik parafialny, jest otwarty po każdej Mszy Świętej w niedziele. Oferujemy szeroki
wybór artykułów religijnych i książek oraz kartki wielkanocne.
11.
Potrzebujemy zakrystianina, -ki na piątek wieczór lub sobotę rano. Osoba, która się zgłosi, otrzyma
odpowiednie przygotowanie.
12.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 24 marca o godz. 19.15 na plebanii. Dzisiaj podczas Mszy
św. o 11.00 ma miejsce pierwsze skrutynium dla naszych pięciu katechumenów. Prosimy o modlitwę za nich.
13.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie w czwartek 27 marca 2020 o 19.15 na plebanii.
Rozpoczęliśmy omawianie obrzędów wstępnych Mszy św.!
14.
Instalacja zarządu naszej Ligi Kobiet Katolickich (CWL) odbędzie się w sobotę 14 marca po Mszy św.
o 17.00. Następne spotkanie CWL w poniedziałek 16 marca o 19.00 w sali parafialnej.
15.
Gmina 17 ZNP w Burlington zaprasza członków na zebranie 8 Marca godz.14:00. Nowi członkowie
mile widziani.
16.
Polska Narodowa Unia zaprasza na Bankiet z okazji 50ej Rocznicy Domu Polskiego w Burlington i
90ej rocznicy Unii w Kanadzie, który odbędzie się 9 maja w Domu Polskim.
17.
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.
18.
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.
__________________________________________________________________________________________

A gdyby to dzieci wymyślały rodzicom postanowienia wielkopostne?
Oto prawdziwe przykłady
„Żeby tato nie siedział tyle z telefonem, tylko rozmawiał z mamą”. Co jeszcze dzieci wymyśliły
dorosłym?
Mam przed oczami taki obraz. Babcia odprowadza pierwszaka do szkoły, rozmawia przez telefon. Przed
przejściem dla pieszych chłopiec gwałtowanie się zatrzymuje i stanowczo mówi: „Babciu, stój! Nie widzisz, że
jedzie samochód? Babcia chowa telefon, widać zdenerwowanie, przytula wnuka i coś cicho tłumaczy, a
chłopiec na cały głos odpowiada: „Nie martw się! Od czego masz mnie”. Małe dziecko prowadzone za rękę
samo staje się przewodnikiem, pokazuje coś, czego dorosły nie zauważył. Dzisiaj ten obraz wrócił.
8.00 rano, klasa pierwszaków. Katecheza o Wielkim Poście. Nawrócenie, przygotowanie serc do
wielkanocnego spotkania z Tym, który miłością pokonał śmierć. Co mi dzisiaj powiedzą moi mali
kaznodzieje? Czy będę dzisiaj uczyć ja, czy może oni mnie?
Postanowienia wielkopostne
Lekcja toczy się szybko, dochodzimy do momentu, gdy zaczynamy mówić o wielkopostnych
postanowieniach. Maluchom rozwiązują się języki, opowiadają o sobie i w pewnym momencie jedna z
dziewczynek pyta wprost: „A jakie pani ma postanowienie na Wielki Post?”.
To są momenty, których jedni nauczyciele nie lubią, bo czują się skrępowani i wolą nie odpowiadać na
osobiste pytania dzieci. Inni na nie czekają, bo wiedzą, że właśnie doszło do prawdziwego spotkania, że między
nim a dzieckiem zbudował się most.
Podzieliłam się z uczniami swoimi postanowieniami i usłyszałam komentarz: „Moi rodzice chyba sobie
nic nie postanawiają, jakbym mógł, to bym im sam coś wymyślił”. – „Co byś wymyślił? Jakie macie pomysły
na postanowienia wielkopostne dla dorosłych?” – zapytałam.
I oto co usłyszałam:
“Ja bym chciał, by rodzice sobie postanowili, że będą spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi.”
“Mój tato mógłby postanowić, by szybciej wracać z pracy.”
“Żeby tato nie siedział tyle z telefonem, tylko rozmawiał z mamą.”
“Moja mama umie szyć firanki. Mogłaby uszyć dla kogoś, kto jest biedny. Tylko czy by się jej chciało?”
“Ja bym wymyśliła dorosłym Wielkim Poście codzienne zadania domowe, żeby byli lepsi. Np. tato w
poniedziałek ma pomóc mamie w sprzątaniu, we wtorek mama ma się więcej uśmiechać, a nie krzyczeć.”
“Dorośli mogliby w Wielkim Poście więcej się modlić. Na przykład o pokój na świecie.”
Jak pomóc dorosłemu?
Słuchałam i czułam, że jak w lustrze, w tych w dziecięcych słowach odbijają się nasze wady dorosłych,
słabe strony dorosłego świata. „A gdyby dorosłym było ciężko wytrwać w swoich postanowieniach, albo gdyby
się nawet nie udało, co byście im powiedzieli?
“Mama mówi, że nie zawsze się wszystko udaje, ale mam się nie poddawać, to samo bym teraz powiedział jej.”
“Pan Jezus się nie pogniewa, jak komuś się nie uda. Ważne, że się próbuje. Przecież Pan Bóg wie, dlaczego
ktoś nie dał rady.”
“Mój tato w tamtym roku, w Wielkim Poście, przestał palić papierosy. Nie wiem, czy to było jego
postanowienie, ale mu się udało. A ja mu pomagałem. Jak mu się chciało palić i był zły, to go przytulałam,
rozśmieszałam i przynosiłam mu cukierki.”
Dzieci widzą więcej, niż nam się wydaje. Prostota i szczerość dziecięcego serca potrafi wskazać dość
boleśnie te miejsca w nas, które chcielibyśmy przed nimi i sobą ukryć; te słabości, które chcielibyśmy
zatuszować i udawać, że ich nie ma.
Może czasem warto pozwolić wyprowadzić się naszym dzieciom na pustynię, zamilknąć i im pozwolić
mówić, żeby usłyszeć to, co Bóg chce tymi małymi rękami w nas naprawić.
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