Ogłoszenia Parafialne 13 październik 2019
1.
Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom zeszłotygodniowego Welcome
Weekend i Open House, który przebiegł bardzo pomyślnie.
2.
Gmina 17 serdecznie zaprasza całą Polonię z Burlington i okolic na Pierwsze Polonijne
Biesiadowanie Potluck, które odbędzie się 25 października od godz. 18:30 w Domu Polskim
przy 2316 Fairview St. w dolnej sali. Spotkajmy się, aby lepiej się poznać i przy wspólnej
zabawie mile spędzić czas. Wstęp wolny, trunki we własnym zakresie. Dodatkowe informacje:
P. Maria 1 647 766 776. P. Czesława 905 332 9291.
3.
Wciąż trwają zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
4.
Trwa miesiąc październik poświęcony czci Matki Najświętszej. Od poniedziałku do
piątku mamy nabożeństwo różańcowe w kościele z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
o godz. 18.00.
5.
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 .
6.
Spotkanie grupy św. Wincentego Pallottiego po angielsku odbędzie się w piątek 18
października o godz. 19.15 na plebanii.
7.
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.
8.
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.
9.
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!
10. Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 15 października o godz. 19.30pm na
plebanii.
11. Grupy Dyskusyjna 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.
12. Kampania. Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno
Serce dla naszej Parafii i całej Diecezji.
13. Następna Procesja Fatimska z różańcem odbędzie się 13 października, w niedzielę
wieczorem o godz. 19.00.

14. 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!
15. 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!
16. 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.
17. Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki
Matki Bożej, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
_____________________________________________________________________________

Święto Dziękczynienia w Kanadzie
(ang. Thanksgiving Day lub Thanksgiving)
Jest ono obchodzone w drugi poniedziałek października jako pamiątka pierwszego
Dziękczynienia członków kolonii Plymouth w 1621.
Historia dnia dziękczynienia sięga wstecz do angielskiego odkrywcy, Martina Frobishera,
który bezskutecznie próbował znaleźć przejście północne do Chin. Udało mu się jedynie
założyć osadę w Kanadzie. W roku 1578 Frobisher odprawił oficjalny ceremoniał w miejscu,
które teraz zwane jest Nową Fundlandią i Labradorem, aby podziękować za przeżycie tak
długiej wyprawy. Ceremoniał ten uważany jest za pierwsze kanadyjskie dziękczynienie i jedno
z pierwszych oficjalnych dziękczynień w Ameryce Północnej. Następni osadnicy kontynuowali
tradycyjny ceremoniał zapoczątkowany przez Frobishera, oznaczonego tytułem szlacheckim, a
zatoka, przez którą wpłynął, nazywa się Zatoką Frobishera (ang. Frobisher Bay).
Ceremoniał z roku 1578 nie jest pierwszym dziękczynieniem według tradycji
Pierwszych Narodów (tubylczych ludów Kanady). Długo przed przypłynięciem Frobishera
tradycją wielu kultur tubylców było składać dziękczynienie podczas jesiennych zbiorów, np. w
kulturze Haudenosaunee dziękczynienie jest modlitwą ku czci „trzech sióstr” (fasola, kukurydza
i dynia) podczas zbiorów.
Obowiązkowym elementem tego święta jest pieczony indyk, faszerowany
nadzieniem z chleba. Pozostałymi świątecznymi symbolami są: róg obfitości, dynia,
kukurydza oraz kolorowe jesienne liście
Święto Dziękczynienia w Kanadzie ma podobny, niezwykły, niepowtarzalny urok, jak
dla chrześcijan ma święto Bożego Narodzenia. W narodzie emigrantów, którzy przybyli z
różnych części świata - niezależnie od religii, którą wyznają - każdy ma świadomość, że mamy
za co dziękować.... za czas spędzony z bliskimi, za to, że jesteśmy zdrowi, za jedzenie na stole,
za mnogość Bożych darów.

