Ogłoszenia Parafialne 19 styczeń 2020
1.
Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczęło się kolędowanie. Jeśli pragniecie, by Waszą rodzinę
nawiedził ksiądz z wizytą duszpasterską i błogosławieństwem domu, prosimy o wpisanie się na listę dostępną w
zakrystii po Mszach św. lub skontaktowanie się z jednym z księży i umówienie terminu wizyty.
2.
Po każdej Mszy Św. zapraszamy do sali parafialnej na niedzielną kawę i ciasto. Przy okazji w tym
samym czasie będą wystawione na sprzedaż książki w języku polskim i angielskim.
3.
Zapraszamy wszystkich parafian na wspólne kolędowanie w niedzielę 26 stycznia o godz. 16:00 do sali
parafialnej. Dodatki do barszczyku i kawy mile widziane.
4.
Gmina 17 serdecznie zaprasza Cala Polonię z Burlington i okolic na Polonijny Bal Maskowy Potluck i
Własne Trunki (we własnym zakresie), który odbędzie się 25 Stycznia godz. 18:30 w Domu Polskim przy 2316
Fairview St w górnej sali. Wstęp wolny, konieczny Dobry Humor. Dodatkowe informacje: P. Maria 1 647 766
7760, P. Czesława 905 332 9291.
5.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 28 stycznia o godz. 19.15 na plebanii.
6.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie 23 stycznia 2020 o 19.15 na plebanii. Rozpoczynamy
omawianie obrzędów Mszy św. Cieszymy się, że grupa rośnie w liczbę!
7.
Grupa św. Pallottiego w języku polskim odbędzie się w piątek 14 lutego o godz. 19.15 na plebanii.
8.
Grupa św. Pallottiego w języku angielskim będzie miała spotkanie w piątek 21 lutego o godz. 19.15
na plebanii.
9.
Spotkanie Rady Finansowej we wtorek 21 stycznia o godz. 19.15 na plebanii.
10.
Spotkanie naszej konferencji św. Wincentego a Paulo 15 stycznia 2020 o godz. 19.00 na plebanii.
11.
Spotkanie CWL w poniedziałek 20 stycznia 2020 o godz. 19.00 w Sali Parafialnej.
12.
Uroczystość św. Wincentego Pallottiego przypada 22.01.2020, w środę. Z tej okazji członkowie ZAK
(grup św. Pallottiego) i przyjaciele Pallotynów będą celebrować uroczystą Mszę św. wraz z Pallotynami
pracującymi w naszej Diecezji w kościele św. Ambrożego w Cambridge o godz. 19.15, po której nastąpi mały
poczęstunek. Chętnych prosimy o zapisanie się na listę dostępną w narteksie. Zamawiamy autobus
sponsorowany przez Księży Pallotynów.
13.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i
całej Diecezji. Otrzymaliśmy 139 kart z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę $257,480 czyli 72%
sumy, jaką pragniemy zebrać. Wpłacone pieniądze opływają na sumę $54,680, 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!
14.
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.
15.
Dziękujemy Unii Polskiej Oddział 17 za donację w wysokości $2,700 dla naszej Parafii z Bazaru
Bożonarodzeniowego.
16.
5 lutego o godz. 14.00 odbędzie się w naszej Parafii Spotkanie Dekanalne.
17.
Jeśli pragniecie zamieścić reklamę w naszej gazetce parafialnej, prosimy o skontaktowanie się z
Liturgical Publications na telefon 800 268 2637.
18.
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!
__________________________________________________________________________________________

Polska Kolęda – Wizyta duszpasterska
Gdy ksiądz chodzi po kolędzie, w pogotowiu jest cały blok albo cała ulica. Kobiety zwalniają się z pracy, aby na
czas przygotować stół przykryty obrusem, kropidło, naczynie z wodą święconą, pasyjkę i świece. Dzieciaki na gwałt
uzupełniają zeszyty do religii albo gwarem wypełniają klatki schodowe, by co chwilę meldować pod „którym ksiądz jest

numerem”. W blokach, w wielkich parafiach wizyta trwa krótko, najwyżej kilka minut. Jedni nie kryją irytacji: Na co
komu taka kolęda? Czy coś z niej wynika? Inni bronią księży: przecież parafia liczy 15 tys. osób - musi wystarczyć krótka
modlitwa i wymiana kilku zdań. Tak czy owak, nie milkną dyskusje wokół celowości kolędy.
Skąd się wzięła
O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej wkładając w usta wójta krytykę plebana: „... potym
bieży po kolędzie / w każdym kącie dzwonić będzie / Więc woła Illuminare / a ty chłopku musisz dare...”. Skąd się jednak
wziął zwyczaj duszpasterskich wizyt, trudno ustalić. W starożytnym Rzymie odwiedzano się w styczniowe kalendy
(callandae), zaczynające nowy rok. Wiadomo także, że wyraz „kolęda”, który do Polski dotarł za pośrednictwem
Czechów, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich
gospodarzy. Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów w uroczystość Trzech
Króli. A że nie dałoby się tego dnia odwiedzić wszystkich, wizyta rozłożyła się na czas poświąteczny. Niemiecka i
polska tradycja każe z okazji Trzech Króli napisać poświęconą kredą na drzwiach domów „K+M+B” (lub „C+M+B”) i
datę roczną. Litery nie tyle są, jak zazwyczaj się uważa, skrótem od tradycyjnych imion Trzech Króli, lecz od łacińskiego
Christus mansionem benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi). Dziś wizyta duszpasterska to nie tylko
błogosławieństwo, ale może przede wszystkim spotkanie duszpasterza z parafianami. Przygotowanie do takiej wizyty
powinno przebiegać w dwóch wymiarach: duchowym i zewnętrznym przygotowaniu domu.
... i jak przebiega?
Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. Rozpoczynają się od obrzędu błogosławieństwa
rodzin (w czterech wersjach) ze wspólną modlitwą i ewentualnie rozważaniem Słowa Bożego. Niekiedy wizyta
rozpoczyna się od zaintonowania kolędy, którą wraz z domownikami (i czasami ministrantami) śpiewa kapłan. Witając
się słowami „pokój temu domowi” życzy, aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który przychodząc na świat
przyniósł ludziom pokój. Po tym pozdrowieniu następuje modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i obrzęd
błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszystkich obecnych wodą święconą. Podczas wizyty powinien być czas
na rozmowę duszpasterza z wiernymi, przedstawienie księdzu rodzinnych radości i problemów; jest możność
zademonstrowania osiągnięć szkolnych pociech, czy też ich udziału w parafialnych ruchach.
Dziś jednak często dominuje pesymizm. Biedniejemy, wielu traci pracę i stać ich na skromną lub żadną ofiarę.
Wstydzimy się tego, bo przecież chcemy złożyć jakiś datek na potrzeby najbliższej nam wspólnoty. Zatem „ ile dać?”,
staje się często przedmiotem długich dysput i przysłania zupełnie inne możliwości, jakie stwarzają odwiedziny księdza w
naszym domu. Na ogół nie wiemy też, dlaczego i po co duszpasterze zapisują coś w swoich kartotekach. Czyżby
spisywali wysokości ofiar, albo liczyli „pogłowie”? Tymczasem księża tłumaczą, że informacje zebrane podczas kolędy
pozwalają na rozeznanie potrzeb danej rodziny, uregulowanie jej spraw dotyczących życia sakramentalnego (np.
stwierdzenie pożycia w związku niesakramentalnym). - Dokładne przestudiowanie kartotek przed kolędą było dla mnie
zawsze bardzo cenną sugestią - wyjaśnia ks. Dariusz Gącik, notariusz Kurii diecezjalnej w Kielcach. - Wynikało z nich
np., że ktoś z rodziny jest poważnie chory, że jest w niej problem alkoholowy albo, że ludzie żyją bez ślubu. Znając te
fakty mogłem odpowiednio przygotować się do rozmowy. I zdarza się, że wizycie duszpasterskiej towarzyszą naprawdę
budujące doświadczenia - jej owocem jest np. chrzest dziecka, przystąpienie do sakramentu pokuty po długim okresie
przerwy, zawarcie zawiązku małżeńskiego, albo skierowanie do rodziny konkretnej pomocy materialnej. Ogólnie „powrót do praktyki wiary”, jak mówią księża. Niekiedy, z myślą o swych następcach, szczególnie w miejskich parafiach,
duszpasterze przekazują sobie uwagi zabawne i nietypowe, np. gdzie można liczyć na posiłek. Chociaż, co do posiłku, to
w miastach brakuje zupełnie nań czasu - chyba że jest to naprawdę ostatnie mieszkanie w tym dniu.
Po co w ogóle takie odwiedziny
W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję
pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w
czymś nie domagają - roztropnie ich korygując”. Wizyta duszpasterska jest dobrym sposobem realizacji tej „funkcji
pasterza”. Ks. D. Gącik przestrzega przed nazywaniem jej kolędą. Bo kolęda dotyczy tylko okresu Bożego Narodzenia i
choć jest umocniona w Polsce silną tradycją, nie należy ograniczać możliwości wyboru przez proboszcza innego
czasu. Coraz częściej dzieje się tak w wielkich miejskich parafiach, gdzie wizytę rozpoczyna się na początku Adwentu np. w kieleckiej parafii św. Maksymiliana. - Siła tradycji jest tak wielka, że ludzie oburzają się na tę praktykę. A nie ma
ku temu podstaw - wyjaśnia ks. Gącik, zalecając wyrozumiałość wobec realiów konkretnej parafii. W innych diecezjach
spotkać można daleko bardziej nowatorskie praktyki, np. odwiedzanie parafian przez cały rok w dwa wybrane dni
tygodnia. Wówczas są to wizyty rzeczywiście długie. Ale u nas… - My pochodzimy z Bielin, Wilkowa, Lisowa tłumaczą parafianie ze św. Maksymiliana - w naszych wsiach nie rozbierało się choinki, dopóki ksiądz nie przyszedł po
kolędzie. To i niełatwo przywyknąć...

Fragmenty artykułu Agnieszki Dziarmaga, „Duszpasterska wizyta, duszpasterska szansa”. Niedziela
Katolicka 3/2004.

