Ogłoszenia Parafialne 22 grudzień 2019
1.
Kończy się Adwent a we wtorek wieczorem mamy już Wigilię Bożego Narodzenia! Rozkład Mszy św.
w dni świąteczne, Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zawarty jest we wkładce do biuletynu oraz w gazetce
parafialnej. Wraz z ks. Jackiem i zespołem duszpasterskim życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych i przede
wszystkim Bożych Świąt Bożego Narodzenia.
2.
Dziękujemy Ojcu Peterowi Marsalkowi, SOLT i Ojcu Michałowi Kruszewskiemu, CR, za wspaniale
przeprowadzone Rekolekcje Adwentowe, które pomogły nam przygotować się duchowo do Świąt Bożego
Narodzenia.
3.
W narteksie jest lista zapisów na Adorację Sylwestrową Najświętszego Sakramentu, która będzie miała
miejsce po Mszy wieczornej i potrwa do północy. Kto chce, może przywitać Nowy Rok w postawie adoracji i
uwielbienia Boga.
4.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej szopki Bożonarodzeniowej i
udekorowanie prezbiterium oraz Rycerzom Kolumba za przyozdobienie kościoła wieńcami, małymi choinkami i
szopką u wejścia do kościoła.
5.
Biuro parafialne będzie zamknięte od 23 grudnia do 29 grudnia. Otwarte 30 grudnia w godzinach 9:00
do 14:00. Zamknięte 31 grudnia oraz 1 stycznia. Od 2 stycznia stałe godziny otwarcia.
6.
Ks. Proboszcz Janusz Rogiński, SAC w dniach 26 grudnia – 3 stycznia będzie z poświąteczną wizytą u
swoich Rodziców. W tym czasie pomocą ks. Jackowi Kryniowi z Mszami po angielsku będzie służył Ojciec
Peter Marsalek, SOLT.
7.
Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna 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.
8.
Na Parafialny Album Fotograficzny na rok 2020 można zapisać się samemu na listę dostępną w
narteksie. 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.
9.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 7 stycznia o godz. 19.15pm na plebanii.
10.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie dopiero 23 stycznia 2020 o 19.15 na plebanii.
Rozpoczynamy omawianie obrzędów Mszy św. Cieszymy się, że grupa rośnie w liczbę!
11.
Polska Grupa św. Pallottiego prowadzona przez ks. Jacka Krynia SAC spotka się w piątek 10 stycznia
o godz. 19.15. Grupa w języku angielskim będzie miała spotkanie w piątek 17 stycznia o godz. 19.15 na
plebanii.
12.
Spotkania formacyjnego Symbolon w grudniu nie będzie. Następne będzie miało miejsce w czwartek 16
stycznia o godz. 19.15 w sali na plebanii.
13.
Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla naszej Parafii i
całej Diecezji. Jak do tej pory otrzymaliśmy 124 karty z deklaracjami kontrybucji, które opływają na sumę
$239,420 czyli 67% sumy, jaką pragniemy zebrać. 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.
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!

_____________________________________________________________________________

“Kościół zaprasza nas co roku
do mistycznego Betlejem,
byśmy okazali wdzięczność i adorowali
Boży Majestat,
który uniżył się z miłości do nas,
byśmy ofiarowali naszemu
Panu Jezusowi Chrystusowi
złoto miłości,
kadzidło pokornej, ufnej i wytrwałej modlitwy,
i mirrę chrześcijańskiego umartwienia.”

Św. Wincenty Pallotti (OOCC VI, 168)

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku!

