Ogłoszenia Parafialne 8 grudzień 2019
1.
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.
2.
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.
3.
W naszym sklepiku parafialnym dostępne są kartki i opłatki Bożonarodzeniowe, poświęcone podczas
dzisiejszych Mszy świętych.
4.
Na Parafialny Album Fotograficzny na rok 2020 można zapisać się 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.
5.
Dziękujemy Bogu i Jessice Huayna za wspaniały obiad peruwiański w poprzednią sobotę. Wzięło w
nim udział 98 osób i przyniósł on dochód w wysokości $2,150,00. Wyrażamy wdzięczność 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!
6.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 10 grudnia o godz. 19.15pm na plebanii. Dzisiaj na Mszy
o 11.00 ma miejsce Ryt inicjacji katechumenów.
7.
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!
8.
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.
9.
Po raz kolejny organizujemy Angel Tree, choinkę bożonarodzeniową z aniołkami reprezentującymi
konkretne osoby potrzebujące. 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.
10.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i
całej Diecezji. Jak do tej pory otrzymaliśmy 104 karty z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę
$216,640 czyli 60% sumy, jaką pragniemy zebrać. W zeszłą niedzielę nie dopisała nam pogoda i wielu ludzi
nie miało szansy wzięcia udziału w wypełnieniu deklaracji w kościele, dlatego też w gazetce parafialnej
znajdziecie zachętę wygłoszoną przez ks. Jacka ostatniej niedzieli a w przedsionku kościoła 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!
11.
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.
12.
W narteksie można nabyć różne dewocjonalia zostawione przez Siostry Elżbietanki z Białorusi, które
gościły u nas jakiś czas temu. Utarg przeznaczony jest na utrzymanie sierocińca, które Siostry prowadzą w
Białorusi.
13.
Jutro w poniedziałek 9 grudnia mamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej. Msze
o 8 rano i 19.00. Uroczystość została przeniesiona z 8 grudnia, gdyż niedziele adwentowe mają rangę
uroczystości chrystologicznych, które przewyższają uroczystości maryjne.
14.
Msza wieczorna w czwartek 12 grudnia będzie po angielsku, gdyż jest to Adwentowa Msza Rodzinna
dla naszych obu szkół, św. Gabriela i św. Marka.
15.
Od soboty 14 grudnia do wtorku 17 grudnia będą Rekolekcje Adwentowe po angielsku, które
przeprowadzi Ojciec Peter Marsalek, SOLT, który jest powołaniem z naszej parafii. Spowiedzi w
poniedziałek i wtorek od 18-19.00, Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym o 19.15.
16.
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!
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!

_____________________________________________________________________________
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMPanny
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą
Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i
biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od
pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni
powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i
winnym herezji.
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się
dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie
była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed
grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu
pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten
nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który
wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.
Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni
teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie
Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele
łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu
zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym
dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc
także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od
grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV
ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym
Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat.
Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".
Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam
powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników.
Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie
dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym).
Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" BogaCzłowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).
Kościół Wschodni ustalił tylko jeden typ ikonograficzny w X w. Obraz przedstawia spotkanie św. Joachima ze
św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozolimie. W tym bowiem momencie według tradycji wschodniej miał nastąpić moment
poczęcia Maryi. Ikonografia zachodnia jest bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych typów Niepokalanej (XV
w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, "obleczona w słońce". Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo często
spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty
ogród, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego.
Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w
Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r.
Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy
zatem zobowiązani do udziału we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką
możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.

