Ogłoszenia Parafialne 21 wrzesień 2019
1.
Dziękujemy organizatorom i uczestnikom „Garage Sale”, które odbyło się w zeszły
weekend. Utarg przeznaczony jest na zapłacenie nowych krzeseł do sali parafialnej.
2.
Rozpoczęły się zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych
proszę skontaktować się z biurem parafialnym. Wkrótce ogłosimy termin pierwszego spotkania.
3.
W tym tygodniu odbędą się w naszym kościele Msze św. dla naszych szkół – we wtorek
o godz. 10.00 dla szkoły św. Marka, a w piątek o godz. 10.00 dla szkoły św. Gabriela.
4.
8 października, we wtorek, o godz. 18.30 odbędzie się w kościele spotkanie informacyjne
dla rodziców i studentów odnośnie Sakramentu Pojednania i Pierwszej Komunii św., w
związku z czym nie będzie tego dnia Mszy wieczornej.
5.
W czwartek, 19 września odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Dyskusyjnej po polsku z
ks. Proboszczem Januszem Rogińskim, SAC. Grupa ta będzie spotykać się w trzeci czwartek
miesiąca o 19.15 na plebanii, 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.
6.
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.
7.
W tą niedzielę rozpoczęła 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.
8.
6 października, w niedzielę, o godz. 16.00 odbędzie się w Katedrze Chrystusa Króla w
Hamiltonie Msza św. wielokulturowa, do której uczestnictwa zaproszeni są zwłaszcza wierni z
parafii etnicznych takich jak nasza. Zachęcamy do udziału.
9.
Następna Procesja Fatimska odbędzie się 13 października, w niedzielę wieczorem.
Szczegółowy program zostanie wkrótce podany.
10. Wkrótce 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.
11. 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!
12. 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!
13. 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.
14.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki
Matki Bożej, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
__________________________________________________________________________________________

Nowy błogosławiony pallotyński – ks. Richard Henkes SAC
W Limburgu odbyła się beatyfikacja sługi Bożego ks. Richarda Henkesa, pallotyna
zmarłego w obozie koncentracyjnym w Dachau. Uroczystości przewodniczył kard. Kurt
Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności
Chrześcijan.
„Ks. Richard Henkes był przykładem człowieka wolnego
wewnętrznie. Tylko takie osoby są w stanie oprzeć się pokusom
ducha czasu, aby iść za Chrystusem” – napisał bp Georg Bätzing w
liście pasterskim odczytanym w diecezji Limburga. Przypomniał
także zdanie, które często powtarzał nowy błogosławiony w obliczu
nazistowskiego terroru: „Ktoś musi tu być i o tym powiedzieć”.
Richard Henkes urodził się w 1900 r. w Ruppach koło Limburga, w środkowych
Niemczech. Po święceniach kapłańskich pracował w szkołach pallotyńskich w Schönstatt i
Alpen koło Düsseldorfu, a także na Śląsku, gdzie zasłynął jako kaznodzieja i rekolekcjonista. Z
powodu bardzo krytycznych wobec nazistowskiego reżimu kazań, został aresztowany i
wywieziony do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam dobrowolnie zgłosił
się do opieki nad chorymi na tyfus w tzw. bloku czeskim, gdzie wkrótce sam zachorował.
Zmarł w 1945 r., a jego prochy pochowano po wojnie na cmentarzu pallotynów w Limburgu.
„Ks. Richard Henkes po prostu głosił Ewangelię, mówił prawdę o systemie nazistowskim
wprost i nie lękał się, że może stać mu się coś złego. Był znakomitym kaznodzieją więc jego
słowa o tym, że narodowy socjalizm jest zbrodniczy, miały moc. Był nieustannie szpiegowany i
w końcu naziści postanowili z nim skończyć” – w wywiadzie dla Radia Watykańskiego tak o
nowym błogosławionym opowiada ks. Adam Golec, pallotyn, postulator procesu
beatyfikacyjnego.
„Został aresztowany na podstawie treści jednego z kazań wygłoszonych podczas
Triduum Paschalnego w 1943 r. Osadzono go w więzieniu w Raciborzu, skąd po siedmiu
tygodniach został wywieziony do Dachau. Warunki bytowe i traktowanie kapłanów
pochodzenia niemieckiego były nieco lepsze niż np. polskich księży – w baraku, w którym
zamieszkiwali, była nawet kaplica, w której, od czasu do czasu, mogli sprawować Mszę i
później udzielać komunii więźniom - powiedział ks. Golec. - Oczywiście był zmuszany do
ciężkich prac ponad siły, najpierw w ogrodzie, później w kuchni, a następnie przez długi czas
pracował w komandzie, które zajmowano się zwożeniem zwłok do krematorium. Pod koniec
wojny, przed Bożym Narodzeniem 1944 roku, w obozie wybuchła epidemia tyfusu plamistego i
on dobrowolnie zamknął się w bloku, gdzie byli zgromadzeni najbardziej chorzy na tyfus, aby
im posługiwać, tam też zaraził się od chorych i zmarł”. (z: www.gość.pl)

