Ogłoszenia Parafialne 27 październik 2019
1.
W dniach od 28 października do 4 listopada (od poniedziałku do poniedziałku) biuro parafialne będzie
zamknięte. Biuro będzie otwarte ponownie we wtorek 5 listopada od 9am do 3pm.
2.
Miesiąc listopad jest poświęcony modlitwie za zmarłych, w związku z czym zachęcamy do
zapisywania nazwisk Waszych drogich zmarłych do wypominek, używając kopert z karteczkami specjalnie do
tego przygotowanych i dostarczenie ich do biura parafialnego albo wręczenie jednemu z księży. Prosimy o
zapisywanie drukowanymi literami dla uniknięcia pomyłek. W listopadzie odczytujemy wypominki za
zmarłych podczas różańca o 18.00 przed Mszą św. wieczorną od poniedziałku do piątku. Będą one
zamieszczone w tejże gazetce parafialnej na każdy dzień tygodnia. W ten piątek mamy Uroczystość
Wszystkich Świętych (Msza poranna i wieczorna) a w sobotę Dzień Zaduszny z Mszą poranną o 9.00. Będzie
to również Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca z regularnymi nabożeństwami.
3.
Spowiedzi kandydatów do bierzmowanie odbędą się w środę 30 października, 9-11am w kościele dla
szkoły św. Gabriela i 11-12am w szkole św. Marka.
4.
Dzień skupienia dla bierzmowanych ze szkoły św. Marka będzie w ten piątek 1 listopada w sali
parafialnej i w kościele od 10am do 1.30pm, natomiast dla szkoły św. Gabriela w czwartek 14 listopada od
10,30am do 2pm.
5.
Bierzmowanie dla szkoły św. Marka będzie w kościele w niedzielę 3 listopada o godz. 15.00, a dla
szkoły św. Gabriela w niedzielę 17 listopada o godz. 15.00.
6.
Znicze są do nabycia w naszym sklepiku.
7.
Pierogi i gołąbki na parafialny bazar będą robione 5 i 6 listopada (wtorek, środa) od godz. 9-16 w
Domu Polskim przy 2316 Fairview St. Prosimy panie z Parafii o pomoc w lepieniu pierogów, każda para rąk na
wagę złota! Zapraszamy.
8.
Następne spotkanie z rodzicami i dziećmi do Pierwszej Komunii św. w języku polskim będzie w ten
poniedziałek po Mszy św. wieczornej o 19.15.
9.
Trwa jeszcze miesiąc październik poświęcony czci Matki Najświętszej. Od poniedziałku do czwartku
będzie nabożeństwo różańcowe w kościele z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00.
10.
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 .
11.
Spotkanie grupy św. Wincentego Pallottiego po polsku z ks. Jackiem będzie w piątek 8 listopada o
godz. 19.15, natomiast po angielsku z ks. Januszem odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 19.15 na
plebanii.
12.
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.
13.
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.
14.
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!
15.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 29 października o godz. 19.15pm na plebanii.
16.
Grupy Dyskusyjna spotyka się w czwarty czwartek miesiąca o 19.15 na plebanii (najbliższe spotkanie
– 28 listopada), by rozmawiać na tematy naszej wiary. Na najbliższych spotkaniach będziemy omawiać
obrzędy Mszy św. Cieszymy się, że grupa rośnie w liczbę!
17.
Kampania. Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla
naszej Parafii i całej Diecezji. Jak do tej pory otrzymaliśmy 16 kart z deklaracjami kontrybucji, które opływają
na 39,220.00 CAD.

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!
19.
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!
20.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
__________________________________________________________________________________________

Dzień Zaduszny 2 Listopada
Kościół katolicki wspomina w ten dzień wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny to czas
szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.
Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest
"przedsionkiem nieba".
Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze
Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie św. oraz na sięgającej II
wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy:
istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz
czyśćcowych.
Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być
pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest "przedsionkiem nieba". Jest wyrazem
Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boba,
bliźniego i samego siebie. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary lecz jako przygotowanie do pełnego
zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie
winno być całkowite.
Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na
ziemi całej doczesnej kary za grzechy. Istotą kary doświadczanej po śmierci wydaje się tymczasowa rozłąka z Bogiem i
oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z
Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka możliwości oczyszczenia. Bóg w swoim
miłosierdziu odpowiada na to pragnienie poprzez działanie, które nazywamy czyśćcem.
W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. Należy nawiedzić pobożnie
cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski
uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w
intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario"). W samym dniu 2 listopada - przy zachowaniu tych
samych warunków - również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej
kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga".
Pamięć o zmarłych była czczona już w czasach pogańskich. W Rzymie obchodzono pogańskie rytuały w lutym
każdego roku. Chrześcijanie przejęli tę cześć obrzędów, która nie była sprzeczna z wiarą. Wspominano najbliższą
rodzinę. Powszechne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych spotykamy dopiero w VII wieku. Narodziny Dnia
Zadusznego przypadają na 998 r., kiedy to w klasztorach podległych opactwu Cluny zaczęto obchodzić 2 listopada
wspomnienie zmarłych. Poprzez kluniackie klasztory zwyczaj rozpowszechnił się na północ od Alp. Dotarła także do
Rzymu, ale dopiero około XII wieku. Z kolei w XV wieku wśród hiszpańskich dominikanów rozpowszechnił się zwyczaj
odprawiania w tym dniu 3 Mszy św. przez każdego z kapłanów. Stopniowo papieże rozciągnęli ten przywilej
wielokrotnego odprawiania Mszy św. na cały Kościół.
W obliczu Bożego Miłosierdzia, któremu zawierzamy zmarłych, nie tyle istotne wydaje się ilościowe nastawienie
na wielokrotne sprawowanie tego dnia Eucharystii, ale głęboka wiara wypływająca z przeżywania paschalnej tajemnicy
Chrystusa. Zreformowana liturgia mszalna odeszła od średniowiecznych form "przepełnionych lękiem - jak pisze teolog
liturgii Michael Kunzler - i beznadziejną ciemnością liturgii zmarłych, nastawionej treściowo głównie na straszliwy sąd i
grzeszność człowieka".
Obecnie, 2 listopada, Kościół w modlitwie z ufnością zwraca się do Boga, by zmarli mieli udział w
Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią.

