Ogłoszenia Parafialne 14 wrzesień 2019
1.
W zeszły weekend odbyło się w naszej Parafii Forum Charyzmatyczne zorganizowane przez
wspólnotę Magnificat z Etobico na temat Małżeństwo w Porządku Stworzenia, gdzie kaznodzieją był O. Adam
Szustak OP, Dominikanin. W sumie na wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 6 000 osób, setki osób
przystąpiły do spowiedzi! Składamy wielkie dzięki Bogu, organizatorom i uczestnikom za tak błogosławione
owoce Forum! Wspólnota Magnificat serdecznie zaprasza do wzięcia udziału każdego czwartku we Mszy św. o
19.30 w kościele św. Leona w Etobico, po której następuje radosne uwielbienie!
2.
POLSKA POD KRZYŻEM. W zeszłą sobotą w łączności z wydarzeniem ewangelizacyjnym „Polska
pod Krzyżem”, zebraliśmy się w kościele na Adorację z Drogą Krzyżową. Serdeczne Bóg zapłać Pani Marii
Leszczyńskiej, która je zorganizowała i wszystkim uczestnikom!
3.
Od wczoraj ma miejsce w naszym Centrum Parafialnym coroczny jesienny „Garage Sale”. Zapraszamy
do wzięcia udziału po Mszy świętej.
4.
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.
5.
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.
6.
Pani Sekretarka, Renata Jadczuk, wróciła z urlopu, miejmy nadzieję wypoczęta i już od piątku podjęła
swoje obowiązki. Serdecznie ją witamy!
7.
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.
8.
Najbliższe spotkanie Grupy św. Wincentego Pallottiego po angielsku odbędzie się 20 września w
piątek o godz. 19.15 w Annunciation Room na plebanii.
9.
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.
10.
Ks. Jacek Kryń SAC zaczyna spotkania polskiej Grupy św. Pallottiego wstępnie ustalone na drugi
piątek miesiąca o 19.15. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków wspólnoty Żywego Różańca i Koła
Misyjnego na Dzień Skupienia w sobotę 26 września. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 9.00 rano, po której
nastąpi konferencja i spotkanie w sali.
11.
W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Parafii diecezjalna Kampania Jedna Dusza, Jedno Serce.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce tejże Kampanii dla naszej Parafii i całej Diecezji.
12.
Po miesiącach letnich wróciliśmy do normalnego porządku Mszy św. z dwiema mszami w poniedziałki i
wtorki.
13.
Następna Procesja Fatimska odbędzie się 13 października, w niedzielę wieczorem. Szczegółowy
program zostanie wkrótce podany.
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.
Pod koniec września 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.

17.
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.
18.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
__________________________________________________________________________________________

Podwyższenie Krzyża Świętego - 14 września
Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono
z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki
sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako
ceny zbawienia człowieka.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na
początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę,
tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia
Krzyża świętego.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła
nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał
znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki,
przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym
znaku zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano
Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na
głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza.
Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele
łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć
Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż
chwalebny.
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej
wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często
używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i
każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich
błogosławieństwach.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się
najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: "Krzyż Pana
naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca,
pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad
doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy
raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami".
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem
błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach
świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla
chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

