Ogłoszenia Parafialne 08 wrzesień 2019
1.
W ten weekend 6-8 września odbywa się w naszej Parafii Forum Charyzmatyczne na temat Małżeństwo
w Porządku Stworzenia, gdzie kaznodzieją jest O. Adam Szustak OP, Dominikanin. Rozpoczęło się ono w piątek
Mszą św. o godz. 19.00. W niedzielę forum zaczyna się o 14.30 uwielbieniem i Mszą św. o 15.00 a kończy
Modlitwą Wstawienniczą z nałożeniem rąk o godz. 19.30. Szczegółowy program na plakacie u wejścia do
kościoła oraz na ulotkach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
2.
POLSKA POD KRZYŻEM. Zostaw wszystko i dołącz do wielkiej modlitwy! W łączności z
wydarzeniem ewangelizacyjnym „Polska pod Krzyżem”, które odbędzie się 14 września 2019 r. we Włocławku,
zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę – Polskę. Prosimy wszystkie Grupy
Modlitewne o włączenie się do przygotowania tej akcji. Spotykamy się 14 września o godz.14:30 pod Krzyżem
w Kościele.
3.
Wrzesień tuż za rogiem. Coroczny Jesienny „Garage Sale” odbędzie się w naszym Centrum Parafialnym
w sobotę, 14 września i w niedzielę 15 września 2019 r. Proszę odłożyć swoje nieużywane „skarby” na sprzedaż.
Jest to bardzo popularne wydarzenie dla parafii. Zaplanuj wziąć udział w dostarczeniu artykułów do sprzedaży w
piątek 13 września lub pomagając w zorganizowaniu „Garage Sale”. Masz pytania? Zadzwoń do Marii 905-3193528.
4.
Dnia 8 września o godz. 14.00 odbędzie się zebranie Gminy 17 Związku Narodowego Polskiego w
Kanadzie w Domu Polskim przy 2316 Fairview St.. Nowi członkowie są mile widziani w Związku. Serdecznie
zapraszamy!
5.
Rozpoczęły się zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych proszę
skontaktować się z biurem parafialnym. Pierwsze spotkania przygotowawcze rozpoczną się z końcem września.
6.
17 września o godz. 18.30 odbędzie się w kościele spotkanie informacyjne dla rodziców i studentów
odnośnie Sakramentu Bierzmowania, w związku z czym nie będzie tego dnia Mszy wieczornej.
7.
Spotkanie Rady Finansowej będzie miało miejsce we wtorek, 10 września, o godz. 19.5 na plebanii.
8.
Pani Sekretarka, Renata Jadczuk, jest na urlopie w dniach od 28 sierpnia do 12 września. Zastępuje ją w
tym czasie Nancy Meehan. Pani Renatce życzymy miłego wypoczynku!
9.
W czwartek, 19 września o godz. 19.15 w sali młodzieżowej na plebanii odbędzie się pierwsze spotkanie
Grupy Dyskusyjnej po polsku z ks. Proboszczem Januszem Rogińskim, SAC, który będzie prowadził te
spotkania. Grupa będzie rozmawiała o bieżących tematach w naszej wspólnocie parafialnej jak i w Kościele
powszechnym. Dynamika spotkań będzie zależeć od Waszych pytań i zainteresowań. Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału i przygotowanie pytań i tematów do dyskusji na nasze spotkania.
10.
Najbliższe spotkanie Grupy św. Wincentego Pallottiego po angielsku odbędzie się 20 września w piątek
o godz. 19.15 w Annunciation Room na plebanii.
11.
Spotkanie grupy Symbolon pogłębiającej poznanie naszej wiary katolickiej w języku angielskim będzie
miało miejsce w czwartek 19 września o godz. 19.15 w Annunciation Room na plebanii.
12.
Ks. Jacek Kryń powrócił z urlopu. Serdecznie witamy go w naszej Parafii. Mamy nadzieję, że jest
wypoczęty i gotowy do gorliwej służby Panu! Serdecznie witamy wszystkich powracających po wakacyjnym
wypoczynku, a dzieciom życzymy błogosławionego początku zajęć szkolnych!
13.
W miesiącach letnich, lipiec-sierpień, nie ma Mszy św. w poniedziałki, ani porannej Mszy we wtorki
aż do 9 września. We wtorki są natomiast dwie Msze wieczorne, po polsku o 18.30 i po angielsku o 19.30.
14.
Następna Procesja Fatimska odbędzie się 13 września, w piątek, po Mszy św. o 18.30.
15.
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!
16.
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!

17.
We wrześniu rozpocznie się kurs 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.
18.
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.
19.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
__________________________________________________________________________________________

V Forum Charyzmatyczne 2019
06 Sep 2019 - 08 Sep 2019 | 07:00 pm - 10:00 pm

Wspólnota Magnifikat z ogromną radością zaprasza wszystkich do wspólnych modlitw i spotkania z Jezusem podczas
3-dniowego V Forum Charyzmatycznego w parafii św. Gabriela w Burlington przy 2261 Parkway Dr, w dniach 6-8
września 2019. Kapłanem który poprowadzi nas przez Forum jest o. Adam Szustak OP.
Forum Charyzmatyczne to spotkania modlitewne połączone z głoszonym Słowem, Ewangelizacją które umożliwią nam przeżyć
atmosferę wspólnej jedności, rozmodlenia i poczucia bliskości Boga.
Jest okazją do pogłebienia osobistej relacji z Bogiem, zastanowienia się nad własnym życiem, zerwania z grzechem.
Takie spotkania niosą odpowiedź Pana który obficie wylewa swoją miłość na tych, którzy podejmują trud modlitwy i słuchania
Bożego Słowa.
Ta Miłość jest uzdrawiającą, dlatego uczestnicy tych spotkań mogą, a nawet powinni oczekiwać wielu
uzdrowień, które są zawsze potwierdzeniem Bożej Miłości i odpowiedzią na nasze modlitwy.
Dlaczego charyzmatyczne?
Ponieważ podczas Forum będziemy prosić Ducha Świętego i to On będzie działał i przemieniał serce, duszę, ciało i
umysł nas wszystkich. W obecnych czasach gdy człowiek gubi się w otaczającej go rzeczywistości łatwo może popaść w różne
formy zniewoleń. A przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Gal 5,1).
Spotkania takie niosą ze sobą ogromne przeżycia duchowe oraz liczne dary i charyzmaty. Przyjdźmy wszyscy,
aby doświadczyć jak dobry jest Pan!

PROGRAM FORUM
Temat forum to “Małżeństwo w Porządku Stworzenia”. Jest to temat szczególnie istotny w obecnych czasach, gdy świat
coraz bardziej odrzuca wartości chrześcijańskie i jest wrogo nastawiony do Boga i religii katolickiej. W świecie, gdzie rośnie
liczba rozwodów, a kulturowy marksizm, przejawiający się w ideologii gender, neguje tradycyjne pojęcie kobiecości i męskości
oraz odrzuca prawo naturalne i Boże.
6 września 2019 r. – piątek
19:00 – Msza Św.
20:00 – Konferencja #1
7 września 2019 r. – sobota
10:00 – Uwielbienie
11:00 – Msza Św.
12:00 – Konferencja #2
13:30 – 15:00 PRZERWA (w tym czasie będzie spowiedź św. i modlitwa wstawiennicza)
15:00 – Konferencja #3
16:30 – 19:00 PRZERWA (w tym czasie będzie spowiedź św. i modlitwa wstawiennicza)
19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie
8 września 2019 r. – niedziela
14:30 – Uwielbienie
15:00 – Msza Św.
16:00 – Konferencja #4
17:30 – 18:30 PRZERWA
18:30 – Konferencja #5
19:30 – Modlitwa wstawiennicza z nałożeniem rąk

