Ogłoszenia Parafialne 23 luty 2020
1.
Dziękujemy Bogu i wspólnocie latynoskiej w naszej Parafii za wspaniały obiad z muzyką
Fiesta Latina, jaki miał miejsce w zeszłą niedzielę. Wzięło w nim udział ok. 130 osób i
przyniósł naszej Parafii zysk ok. $3200. To był magiczny wieczór spędzony w cudownej
atmosferze. Ks. Janusz i Ks. Jacek zaśpiewali karaoke jak zapowiedzieli!
2.
Panie Celina, Janina, Ewa i Zosia spędziły 2 dni na sprzątaniu i zorganizowaniu
pomieszczeń na chórze w kościele. Bardzo Paniom dziękujemy i prosimy o Boże
błogosławieństwo dla nich.
3.
W niedzielę 22 marca o godz. 16.00 w Domu Polskim w Burlington odbędzie się
Parafialny Obiad Dochodowy na zakup nowych organów. Bardzo prosimy o waszą obecność
i wsparcie. Cena biletu: $40 dla dorosłych, dla dzieci 3-12 lat - $20.
4.
Pokwitowania donacji do rozliczeń podatkowych za rok 2019 są do odebrania w
przedsionku kościoła. Jeśli jeszcze nie uczyniliście tego, koperty do ofiar niedzielnych są do
odebrania w biurze parafialnym.
5.
Wielki Post rozpoczyna się w tym tygodniu Środę Popielcową – Msze św. jak zwykle.
Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat, cieszące się dobrym zdrowiem, obowiązuje post ścisły:
powstrzymanie się od potraw mięsnych oraz tylko trzy posiłki w ciągu dnia, z których tylko
jeden do syta.
6.
Rekolekcje Wielkopostne po polsku przeprowadzi w tym roku ks. Mateusz Milczarek,
duszpasterz akademicki Diecezji Warszawskiej. Odbędą się one od czwartku do niedzieli 2629 marca. Więcej szczegółów wkrótce. Serdecznie zapraszamy!
7.
Rekolekcje Wielkopostne po angielsku poprowadzi w tym roku Rev. Terrence
McKenna. Odbędą się one od soboty do wtorku 14-17 marca. Serdecznie zapraszamy!
8.
Od Biskupa naszej Diecezji otrzymaliśmy pozwolenie na odprawienie w tygodniu dwóch
Mszy św. z wieloma intencjami: po polsku – w czwartek o 18.30, po angielsku – w piątek o
8.00.
9.
Potrzebujemy zakrystianina, -ki na piątek wieczór lub sobotę rano. Osoba, która się
zgłosi, otrzyma odpowiednie przygotowanie.
10. Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 25 lutego o godz. 19.15 na plebanii.
11. Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie w czwartek 27 lutego 2020 o 19.15 na
plebanii. Rozpoczęliśmy omawianie obrzędów Mszy św.!
12. W piątek 28 lutego w sali na plebanii odbędzie się projekcja filmu o św. Bernadecie
Soubirous po Mszy wieczornej, ok. dodz. 19.30. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
13. Rycerze Kolumba zapraszają w tą niedzielę 23 lutego o 14.00 do Burlington Performing
Arts Centre na koncert Relive the Swing Era w wykonaniu Toronto All-Star Big Band. Cena
biletu to $45. Bilety można zamówić na telefon (905 681 6000) lub online:
www.burlingtonpac.ca.
14. 27-29 marca 2020 r. w London w ośrodku Ojców Michaelitów odbędzie się Weekend
Rekolekcji Małżeńskich organizowanych tylko 2 razy do roku w języku polskim. Chętnych
prosimy o zapisywanie się poprzez email: spotkaniamalzenskieusa@gmail.com lub online:
www.spotkaniamalzenskie.com, na telefon: 973-370-0107.
15. Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla
naszej Parafii i całej Diecezji. Otrzymaliśmy 141 kart z deklaracjami kontrybucji, które

opływają na sumę $259,100 czyli 73% sumy, jaką pragniemy zebrać. Wpłacone pieniądze
opływają na sumę $62,684, 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!
16. 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.
17. Jeśli pragniecie zamieścić reklamę w naszej gazetce parafialnej, prosimy o
skontaktowanie się z Liturgical Publications na telefon 800 268 2637.
__________________________________________________________________________________________

POPIELEC
Środa Popielcowa nazywana jest również Popielcem lub Wstępną Środą. To dzień,
kiedy w Kościele katolickim rozpoczyna się 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Symboliczne
posypanie głowy popiołem i powstrzymanie się od niektórych potraw rozpoczynają okres
pokuty, przygotowujący do Świąt Wielkiej Nocy.
Posypywania głów popiołem na znak pokuty, to obrzęd znany w wielu tradycjach.
Wzmianki o nim znajdziemy już w Starym Testamencie - wspominają o nim Księgi Jonasza i
Joela, ale stosowany był także w starożytnej Grecji i Egipcie i tradycyjnych obrzędach
arabskich. Wszędzie tam był on znakiem żałoby i pokuty. Znany był również wśród
tradycyjnych plemion indiańskich, gdzie obrządki związane z ogniem były ważnym elementem
szamańskich rytuałów.
Popiół w tradycji żydowsko-chrześcijańskiej ma przypominać o przemijaniu i ułomności
ludzkiego życia, oznacza też żałobę i ból. Ale nie tylko. Popiół jest także znakiem oczyszczenia
i zmartwychwstania. Przecież Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odrodził go w
Chrystusie do nowego życia.
Środa Popielcowa
Zwyczaj posypywania głów popiołem podczas liturgii Wstępnej Środyprzyjął się w
Kościele w XI w. Jako oficjalny element obrządku został wprowadzony przez papieża Urbana
II w 1099 r. Reforma liturgiczna Soboru Trydenckiego uprawomocniła zaś nazwę „Środa
Popielcowa” w 1570 r.
W Środę Popielcową wierni podczas liturgii pochylają głowę w pokorze, a kapłan
symbolicznie posypuje ją popiołem, pochodzącym z palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedniego roku. Podkreślaj w ten sposób związek pomiędzy pokutą wiernych, a męką i
śmiercią Chrystusa. Kapłan wypowiada przy tym słowa: „Prochem jesteś i w proch się
obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tradycyjny obrzęd ma za zadanie
przypomnieć, że życie ziemskie mija, a silna wiara, ćwiczenia duchowe, dobrowolne
wyrzeczenia i bezinteresowne dawanie pomagają osiągnąć życie wieczne.
Znaczenie postu
W Kościele katolickim dni lub okresy pokuty stanowią specjalny czas przygotowania do
najważniejszych świąt Wielkanocnych. W tym czasie wierni odbywają swoistą podróż
duchową, dzięki pokucie i uczestnictwie w liturgii. Dobrowolne wyrzeczenia i post mają za
zadanie wzmocnić ich wiarę i pokorę.

