Ogłoszenia Parafialne 17 listopad 2019
1.
Miesiąc listopad jest poświęcony modlitwie za zmarłych, w związku z czym zachęcamy do zapisywania
nazwisk Waszych drogich zmarłych do wypominek, używając kopert All Souls albo Wypominki i dostarczenie ich do
biura parafialnego albo wręczenie jednemu z księży. Prosimy o zapisywanie drukowanymi literami dla uniknięcia
pomyłek. W listopadzie odczytujemy wypominki za zmarłych podczas różańca o 18.00 przed Mszą św. wieczorną od
poniedziałku do piątku. Są one zamieszczone w tejże gazetce parafialnej na każdy dzień tygodnia.
2.
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.
3.
Po wszystkich Mszach świętych trwają zapisy na Parafialny Album Fotograficzny na rok 2020. 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.
4.
Bierzmowanie dla szkoły św. Gabriela jest dzisiaj, w niedzielę 17 listopada, o godz. 15.00. Prosimy o modlitwę
za bierzmowanych i ich rodziny.
5.
Znicze są do nabycia w naszym sklepiku.
6.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom i ks. Jackowi za sprzątanie kościoła pod nieobecność naszej
sprzątaczki.
7.
W sobotę 30 listopada o godz. 18.00 w Centrum Parafialnym będzie miał miejsce obiad peruwiański „Sounds
and Tastes of Peru”. Cena biletu to $25, a dla dzieci poniżej 10 roku życia $10. Bilety do nabycia po Mszy w zakrystii.
Zysk z obiadu przeznaczony jest na pomoc naszemu kościołowi na tzw. Emergency Fund.
8.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 19 listopada o godz. 19.15pm na plebanii.
9.
Grupy Dyskusyjna spotyka się w czwarty czwartek miesiąca o 19.15 na plebanii (najbliższe spotkanie – 28
listopada), by rozmawiać na tematy naszej wiary. Na najbliższych spotkaniach będziemy omawiać obrzędy Mszy św.
Cieszymy się, że grupa rośnie w liczbę!
10.
W tą niedzielę, 17 listopada, są do nabycia po Mszach świętych specjalne pozłacane zegarki wydane na rocznicę
100lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Koszt zegarka to 100CAD. Duża część utargu będzie ofiarowana na
potrzeby Parafii.
11.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i całej
Diecezji. Jak do tej pory otrzymaliśmy 52 karty z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę 133,670.00 CAD.
12.
24 listopada będziemy gościć w naszej Parafii Siostry Misyjne św. Piotra Clavera z Toronto, które od 125 lat
pomagają biednym i żyjącym na marginesie w krajach misyjnych. Wesprzyjmy je nabywając kartki świąteczne czy
kalendarze.
13.
Zaproś swoją rodzinę i przyjaciół na Bożonarodzeniowy Bazar w sobotę 23 listopada 2019r, od 9-tej do 18-ej
i w niedzielę 24 listopada 2019 r. od 9-tej do 14-tej w Sali Parafialnej w kościele Św. Antoniego, 40 John St, Oakville.
14.
W imieniu ogniwa 16 Federacji Polek w Kanadzie mamy przyjemność zaprosić Państwa na bal pt. Mikołajki jak
z Bajki w Burlington tuż po mszy 8 Grudnia 2019 o godz. 14:00 do Hali Związku Narodowego Polaków Gmina 17 przy
2316 Fairview St. Bal rozpocznie się obiadem rodzinnym, a zaraz po nim wspólnie z dziećmi będziemy tańczyć w rytm
muzyki granej przez DJ Izabelę. Nasze Animatorki rozbawią i umilą dzieciakom czas oczekiwania na Św. Mikołaja. Bal
zakończymy wręczaniem słodkich upominków wszystkim dzieciom oraz grzecznym rodzicom:) Rózg w tym roku nie
przewidujemy. Kontakt: Ania 905-815-7727, Edyta 9053308685. Cena jednego biletu: $30 dorosły,
$20 dziecko. Serdecznie zapraszamy.
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.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej, wszelkiej
pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
__________________________________________________________________________________________________
WYPOMINKI:

