Ogłoszenia Parafialne 09 luty 2020
1.
W tą niedzielę 09 lutego na Mszach o 8.00 i 11.00 ma miejsce Wprowadzenie w Posługę Nadzwyczajnych
Szafarzy Eucharystii, którzy w zeszłym roku wzięli udział w Diecezjalnym Dniu Formacyjnym dla Szafarzy
Eucharystii.
2.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 18 lutego o godz. 19.15 na plebanii.
3.
Zapraszamy dzisiaj na zupkę do Sali Parafialnej po wszystkich Mszach świętych z okazji Souper Sunday!
Będzie tam również kawa, pączki i drożdżówki, a także wystawione na sprzedaż książki w języku polskim i angielskim.
4.
Nasza Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo zaprasza na następne spotkanie w środę 12 lutego o
godz. 19.15 na plebanii. Nowi członkowie bardzo mile widziani!
5.
11 lutego we wtorek o godz. 19.00 w święto Matki Bożej z Lourdes, będzie miała miejsce w naszym kościele
Msza św. z Sakramentem Namaszczenia, celebrowana po angielsku przez Ks. Terence McKenna. Po Mszy św. wszyscy
zaproszeni są na poczęstunek do Sali Zwiastowania na plebanii.
6.
W niedzielę 16 lutego o godz. 16.00 w naszej Sali Parafialnej będziemy mieli Fiesta Latina, czyli pyszny obiad,
na którym będą serwowane dania typowe dla Nikaragui, Wenezueli, Kolumbii i Peru. Czas będzie umilać zespół
muzyczny w takt latynoskich rytmów. Kto chce spróbować swych muzycznych talentów, może wziąć udział w
KARAOKE. Frajdą będzie zobaczyć w tej roli ks. Janusza czy ks. Jacka! Do wygrania liczne fanty i nagrody. Bilety: $25
dla dorosłych, $15 dla dzieci dostępne po wszystkich Mszach świętych. Dochód z obiadu przeznaczony jest na potrzeby
naszej Parafii. Zapraszamy!
7.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie 27 lutego 2020 o 19.15 na plebanii. Rozpoczęliśmy omawianie
obrzędów Mszy św.!
8.
Spotkanie Grupy św. Pallottiego w języku polskim odbędzie się w piątek 14 lutego, a Grupa św. Pallottiego w
języku angielskim będzie miała spotkanie w piątek 21 lutego, oba spotkania o godz. 19.15 na plebanii.
9.
Spotkanie CWL w poniedziałek 17 lutego o 18.30 w Sali Parafialnej, podczas którego będzie serwowana zupka
z bułką i Pani Hannelore Klimek dokona prezentacji Milk Bag Project. Zaproszeni są wszyscy!
10.
Rycerze Kolumba zapraszają to Burlington Performing Arts Centre na koncert Relive the Swing Era w
wykonaniu Toronto All-Star Big Band. Cena biletu to $45. Bilety można zamówić na telefon (905 681 6000) lub online:
www.burlingtonpac.ca.
11.
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.
12.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i całej
Diecezji. Otrzymaliśmy 141 kart z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę $259,100 czyli 72% sumy, jaką
pragniemy zebrać. Wpłacone pieniądze opływają na sumę $58,710, 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!
13.
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.
14.
Jeśli pragniecie zamieścić reklamę w naszej gazetce parafialnej, prosimy o skontaktowanie się z Liturgical
Publications na telefon 800 268 2637.
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Matka Boża z Lourdes: Uzdrowienie chorych
O Lourdes – miasteczku leżącym u stóp Pirenejów – zrobiło się głośno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała się
tam w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej przez bliskich Bernadetą. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna.
Sześć osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi więziennej. Ojciec nie pracował. Zdarzało się, że młodszy
brat Bernadety – Jean-Marie z głodu zjadał wosk z kościelnych świec. Bernadeta była ładną dziewczyną, jednak
po przebytej chorobie nie rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu. Chorowała na astmę. Nie umiała czytać ani pisać, mówiła
tylko miejscowym dialektem. Nauka sprawiała jej trudność. W wieku 14 lat chodziła do szkoły razem z siedmiolatkami,
aby lepiej poznać katechizm. Inaczej nie zostałaby dopuszczona do I Komunii św.
Biała Pani. 11 lutego Bernadeta z siostrą i koleżanką poszła zbierać gałęzie na opał. Przy grocie Massabielskiej
zobaczyła unoszącą się nad krzakiem śliczną dziewczynę w białej sukni, która w prawej dłoni trzymała różaniec.
Bernadeta, naśladując ją, uczyniła znak krzyża i zaczęła odmawiać różaniec. Biała Pani włączała się w modlitwę
tylko na “Chwała Ojcu…”, kończące każdą dziesiątkę. Potem – znikła. Już wieczorem niemal całe miasteczko wiedziało
o dziwnym zjawisku. Matka, nie wierząc Bernadecie, orzekła, że pewnie był to diabeł. – Diabeł nie odmawia różańca –
odpowiedziała rezolutnie dziewczyna. Na kolejnych spotkaniach z Białą Panią towarzyszyły Bernadecie setki, a potem

tysiące mieszkańców Lourdes. Podpowiadali jej, o co ma pytać “zjawę”. Bernadeta nawiązała z nią dialog. 18 lutego
Biała Pani wypowiedziała znamienne słowa: “Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale w przyszłym”. Trzy dni
później wezwała: “Módlcie się za grzeszników”, a po kolejnych trzech dniach: “Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”.
Prosiła też, by księża wybudowali przy grocie kaplicę, i aby przychodzono tam w procesji. Miejscowy proboszcz domagał
się jednak cudu, chciał też poznać imię Białej Pani. Odpowiedź padła 25 marca: “Jestem Niepokalanym Poczęciem”.
Biała Pani wskazała Bernadecie miejsce, z którego wytrysnęło źródło. Wkrótce wydarzył się pierwszy cud: mieszkanka
Lourdes umoczyła sparaliżowaną rękę w wodzie wypływającej ze źródła i została uleczona. Osiemnaście spotkań
Bernadety z Białą Panią zakończyło się 16 lipca. Już dwanaście dni później miejscowy biskup powołał komisję,
która miała zbadać sprawę rzekomych objawień Matki Bożej. 18 stycznia 1862 r. w imieniu Kościoła orzekł o ich
autentyczności. Trzy lata później Bernadeta rozpoczęła nowicjat u sióstr posługujących chorym (Soeurs de la Charité et
de l’Instruction Chrétienne de Nevers). W 1866 r. na zawsze opuściła Lourdes – przeniosła się do domu zgromadzenia
w Nevers. – Moja misja w Lourdes jest skończona – oświadczyła. Rok później złożyła śluby zakonne. Została pomocnicą
pielęgniarki w klasztornej infirmerii. Z pokorą znosiła upokorzenia ze strony innych sióstr, którym nie mieściło się
w głowie, że Matka Boża mogła ukazać się prostej dziewczynie. Zdrowie Bernadety stale się pogarszało. Ostatnie pół
roku spędziła w łóżku, które nazywała “białą kaplicą”. Umarła 16 kwietnia 1879 r. Miała zaledwie 35 lat. Po beatyfikacji
w 1925 r., jej nienaruszone ciało umieszczono w relikwiarzu, w kaplicy klasztoru Saint-Gildard w Nevers, a osiem lat
później została kanonizowana.
70 cudów. Od pierwszego uzdrowienia, 1 marca 1858 r., chorzy napływają do Lourdes, spodziewając się
uzdrowienia ciała lub szukając sił do znoszenia cierpienia. Kościół katolicki uznał oficjalnie 70 cudów i ok. 7 tys.
uzdrowień, których nie dających się wyjaśnić naukowo. Siedem pierwszych cudów odegrało rolę w uznaniu objawień
za prawdziwe. Od 1905 r. działa w sanktuarium biuro lekarskie, przyjmujące zgłoszenia przypadków uzdrowień
i przeprowadzające wstępną konsultację wśród lekarzy obecnych w Lourdes. Jeśli wynik wstępnego dochodzenia jest
pozytywny, sprawa jest przekazywana komitetowi medycznemu, który istnieje od 1947 r. Po przeprowadzeniu własnego
dochodzenia wydaje on orzeczenie, że dany przypadek jest (lub nie jest) niewytłumaczalny według aktualnego stanu
wiedzy medycznej. Związek chorych z pirenejskim sanktuarium spowodował, że gdy w 1992 r. Jan Paweł II ustanowił
Światowy Dzień Chorego, na jego datę wybrał dzień pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes. Tam też, w 1993,
2004 i 2008 r. odbyły się centralne obchody tego Dnia. Do Lourdes przybywają nie tylko chorzy. Od 1873 r. odbywa się
francuska pielgrzymka narodowa organizowana z inicjatywy ojców asumpcjonistów. W pierwszej pielgrzymce wzięły
udział 492 osoby. Dziś pątników jest 6-8 tys. Od ponad 60 lat do Lourdes przybywa też międzynarodowa pielgrzymka
wojskowa. W pierwszej, w 1958 r., uczestniczyli wyłącznie żołnierze francuscy i niemieccy. W następnych latach
do udziału w pielgrzymce zapraszani byli żołnierze z innych krajów europejskich oraz Ameryki Północnej i Australii.
Polska była w 1991 r. pierwszym krajem z byłego bloku komunistycznego, którego żołnierze uczestniczyli
w pielgrzymce.
Pokutujcie! Na 52 hektarach w sanktuarium znajdują się 22 miejsca kultu. Do najczęściej odwiedzanych należą:
grota, górujące nad nią bazylika Niepokalanego Poczęcia i bazylika Różańcowa, oraz podziemna bazylika św. Piusa X. Tę
ostatnią poświęcił w 1958 r. legat papieski kard. Angelo Giuseppe Roncalli, który kilka miesięcy później został papieżem.
Wymagane przez liturgię trzy okrążenia świątyni wykonał w odkrytym samochodzie. Gdy dziennikarze poprosili go
o kilka słów do Francuzów, bez wahania powtórzył słowa Matki Bożej: “Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”.
Pielgrzymom przybywającym do Lourdes na stałe posługuje 30 kapelanów, pochodzących z różnych diecezji
i zgromadzeń zakonnych, a także siostry z pięciu zgromadzeń. Wspomaga im 300 stałych i 100 sezonowych pracowników
świeckich i ok. 7 tys. wolontariuszy. Roczny budżet sanktuarium wynosi 18 mln euro (ok. 90 mln zł), z których 90 proc.
pochodzi z ofiar pielgrzymów, darowizn i spadków.
“Błogosławieni i ubodzy”. Co roku na sezon pielgrzymkowy wybierany jest konkretny temat. W tym roku
będzie to „Błogosławieni ubodzy”. Mathias Terrier, dyrektor służb informacyjnych sanktuarium tłumaczy, że „Bernadeta
doświadczyła ubóstwa materialnego i ubóstwa [chorego] ciała, któż więc lepiej niż ona może prowadzić ludzi z całym ich
ubóstwem intelektualnym, psychicznym czy społecznym, w jakie zdarza im się popaść?”. Jego zdaniem dowodem na to,
że Bernadeta jest “niezwykle przystępną” jest zainteresowanie, jakim się cieszy nie tylko wśród ludzi wierzących,
ale również w świecie kultury i rozrywki. Od 1 lipca w Lourdes będzie wystawiany musical „Bernadeta z Lourdes”, zaś
w maju odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Współczesne Bernadety” o przybywających do sanktuarium
ludziach. Przez cały Rok św. Bernadety jej relikwie będą noszone w procesjach do groty objawień po zakończeniu
międzynarodowych Mszy św. w środy i soboty – za wyjątkiem okresów, kiedy relikwiarz pielgrzymować będzie
po Europie. W 2019 r. odwiedzi Normandię we Francji, Włochy i Hiszpanię. Ponadto od 8 do 11 lutego sanktuarium
organizuje wielkie sympozjum nt. ubóstwa, z udziałem ponad 700 uczestników. Około 20 tys. pielgrzymów
spodziewanych jest w Lourdes 11 lutego na uroczystościach w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej sprzed 161
lat.
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