Ogłoszenia Parafialne 20 październik 2019
1.
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.
2.
Spotkanie Rady Finansowej w ten wtorek, 22 października, o godz. 19.15 na plebanii.
3.
Znicze są do nabycia w naszym sklepiku.
4.
Po Mszach zapraszamy na sprzedaż jabłeczników, szarlotek, naleśników z jabłkami w Sali Parafialnej.
Dochód przeznaczony jest na spłatę nowych krzeseł do Sali Parafialnej, gdzie ma miejsce również Souper
Sunday z pysznymi zupkami.
5.
Wciąż trwają zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.
6.
Trwa miesiąc październik poświęcony czci Matki Najświętszej. Od poniedziałku do piątku mamy
nabożeństwo różańcowe w kościele z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00.
7.
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 .
8.
Spotkanie grupy św. Wincentego Pallottiego po angielsku odbędzie się w piątek 18 października o
godz. 19.15 na plebanii.
9.
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.
10.
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.
11.
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!
12.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 29 października o godz. 19.15pm na plebanii.
13.
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.
14.
Kampania. Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla
naszej Parafii i całej Diecezji. Jak do tej pory otrzymaliśmy 9 kart z deklaracjami kontrybucji, które opływają
na 19,720.00 CAD.
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.
_____________________________________________________________________________

Biografia św. Łukasza Ewangelisty
Grecki lekarz albo – hellenistyczny Żyd
Wielu uczonych uważa, że Łukasz był greckim lekarzem, który mieszkał w jednym z greckich miast w Turcji,
wówczas w starożytnej Syrii, chociaż niektórzy pośród innych uczonych i teologów uważają, że Łukasz był w zasadzie
hellenistycznym Żydem. Bart Koet, badacz i profesor teologii, stwierdził, że pismo Łukasza kładzie się nacisk na biblijne
korzenie misji gojowskiej (patrz: Księga Izajasza 49: 6 w Ewangelii Łukasza). Podobnież stwierdził Gregory Sterling,
dziekan Yale Divinity School, twierdząc, że był on najprawdopodobniej hellenistycznym Żydem.
Śladami tekstów biblijnych
Najwcześniejsza wzmianka o Łukaszu znajduje się w Liście Pawła do Filemona. Jest on również wspomniany w
liście Pawła do Kolosan (4:14) jak i do Tymoteusza (4:11). Następny najwcześniejszy opis Łukasza znajduje się w
Prologu do Ewangelii Łukasza, dokumencie, który kiedyś uważano za datowany na II wiek, ale który niedawno został
potwierdzony na pochodzący dopiero z IV wieku. Pojawiły się też twierdzenia, że jedyna część zachowana w
oryginalnym języku greckim, mogła zostać napisana pod koniec II wieku – mowa tam o tym, iż Łukasz to urodził się w
Antiochii, a z zawodu był lekarzem. Stał się później uczniem apostoła Pawła, a później był świadkiem i towarzyszem
Pawła w aktach jego męczeństwa. Oraz że zmarł w wieku 84 lat.
Źródła o Łukaszu w dziejach Pawła
Epifaniusz stwierdza natomiast, że Łukasz był jednym z Siedemdziesięciu Apostołów (Panarion 51.11), a Jan
Chryzostom wskazuje w pewnym momencie, że „brat”, o którym Paweł wspomina w drugim Liście do Koryntian (8:18),
to prawdopodobnie Łukasz.
Jeśli ktoś przyjmie, że Łukasz był rzeczywiście autorem Ewangelii niosącej jego imię, a także Dziejów Apostolskich,
można w rozsądny sposób przedstawić pewne szczegóły jego życia osobistego. Opisuje on m.in. misje Pawła w Dziejach
Apostolskich, wskazując, że był tam osobiście w tym czasie.
Urodzony w Troas, człowiek wykształcony
Istnieją podobne dowody na to, że Łukasz mieszkał w Troas, prowincji, która obejmowała ruiny starożytnej Troi,
z tym, że pisze przy okazji w Dziejach o Pawle i jego podróżach, do czasu, aż obaj dotarli do Troas. Łukasz nigdy nie
oświadczył jednak, że mieszkał w Troadzie. Wynika to raczej z pism innych, które można spotkać w literaturze biblijnej.
Skład pism, a także zakres użytego słownictwa wskazują, że Łukasz był człowiekiem wykształconym. Cytat z Listu do
Kolosan odróżnia wyraźnie to co Łukasz napisał od innych tekstów Pisma.
Prawdopodobnie współautor Listu do Hebrajczyków
Obecność Łukasza w Rzymie wraz z Apostołem Pawłem pod koniec życia Pawła została potwierdzona przez
Tymoteusza (4:11): „Tylko Łukasz jest ze mną”. W ostatnim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, szeroko
przypisywanym Łukaszowi, istnieje kilka relacji w pierwszej osobie, potwierdzających także obecność Łukasza w
Rzymie, w tym dowodzi tego tekst w Dz. Ap. 28:16, w słowach: „A kiedy przybyliśmy do Rzymu …” Według niektórych
relacje Łukasz również przyczynił się do autorstwa Listu do Hebrajczyków.
Śmierć Łukasza oraz jego relikwie
Łukasz zmarł w wieku 84 lat w Boeotii, którego pogrzeb odbył się z „dość wczesną i powszechną tradycją”.
Według Nikephorosa Kallistosa Xanthopoulosa, greckiego historyka z XIV wieku (i innych), grób Łukasza znajdował się
w Tebach, skąd jego relikwie zostały przeniesione do Konstantynopola w roku 357.





Ciekawostki o św. Łukaszu
Święty Łukasz to patron Hiszpanii, później introligatorów, również lekarzy chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, notariuszy,
grafików, historyków, czy też złotników.
Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, mianowicie Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam
prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał właściwych świadków i od nich jako to z pierwszego źródła czerpał
wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii natomiast upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i
Marka.
Zawdzięczamy Łukaszowi niejeden szczegół z życia Matki Bożej. On także przekazał nam pierwsze wystąpienie Jezusa w
Nazarecie jak również próbę zamachu na Jego życie, później wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Łukasz to przypomniał
opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu Szymona faryzeusza, oraz o posługiwaniu pobożnych niewiast, zapisał na
przykład okrzyk niewiasty: „Błogosławione łono, które Cię nosiło”.

