Ogłoszenia Parafialne 29 wrzesień 2019
1.
Rozpoczęły się zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych rodziców z
dziećmi zapraszamy na pierwsze spotkanie we wtorek 1go października o godz. 19.15.
2.
W tym tygodniu będziemy mieli pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.
3.
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.
4.
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.
5.
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!
6.
Coroczny Łańcuch Życia odbędzie się 6 października w Burlington przy Mapleview Mall, na rogu
Fairview St. i Maple Ave., gdzie można dołączyć do cichej modlitwy pomiędzy 14.00 a 15.00. Prosimy o
przybycie nieco wcześniej, aby rozpocząć modlitwę terminowo.
7.
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.
8.
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.
9.
Również 8 października, we wtorek, o godz. 19.30 odbędzie się pierwsze spotkanie kursu 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.
10.
W czwartek, 19 września odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Dyskusyjnej po polsku z ks.
Proboszczem Januszem Rogińskim, SAC. Grupa ta 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.
11.
Ks. Jacek Kryń SAC prowadzi spotkania polskiej Grupy św. Pallottiego w drugi piątek miesiąca o
19.15.
12.
W zeszłą 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.
13.
Następna Procesja Fatimska z różańcem odbędzie się 13 października, w niedzielę wieczorem o godz.
19.00.
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!

16.
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.
17.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
_____________________________________________________________________________

Dziś święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
29 września
Kościół katolicki 29 września obchodzi
święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Tradycja chrześcijańska, a także judaistyczna i
częściowo
muzułmańska
naucza
o
niewidzialnych, dobrych duchach posyłanych
przez Boga do ludzi, aby objawiać plany Stwórcy
i chronić wiernych.
Wedle
tradycji
chrześcijańskiej
archaniołowie należą do szczególnego rodzaju
duchów posyłanych przez Boga, którzy odegrali
ważna rolę w wielu wydarzeniach historii
zbawienia. Jak wszyscy aniołowie są wysłannikami Boga. Pismo św. wspominając o aniołach wskazuje na
hierarchiczny podział tych istot. Hierarchia ta wiąże się nie tyle z własną godnością, ale z zadaniami pełnionymi
przez anioły. Zgodnie z tradycją archaniołowie odegrali ważniejszą rolę od aniołów, stąd płynie to rozróżnienie.
Nie jest znana dokładna liczba archaniołów (ogólną liczbę aniołów określa się jaką ogromną), Biblia podaje
jednak imiona 3 z nich.
Michał (imię to oznacza: “Któż jak Bóg”) wymieniony jest w Starym i Nowym Testamencie 5 razy,
jako: “jeden z przedniejszych książąt nieba”, obrońca wiernych, wódz zastępów anielskich walczący z
Szatanem. Archaniołowi Michałowi przypisuje się zwycięstwo w walce ze złymi duchami (upadłymi aniołami)
i strącenie ich, wraz z Lucyferem na czele, z nieba do czeluści piekielnych u początku historii stworzonego
przez Boga świata, jeszcze przed grzechem Adama i Ewy. Św. Michał jest zarazem aniołem sądu jak i
miłosierdzia Bożego: wspiera wiernych w walce ze złem, a jako szczególny opiekun Kościoła, stojąc u
wezgłowia umierających, pomaga w ostatecznej walce o zbawienie i towarzyszyć duszom zmarłych na sądzie
Bożym.
Gabriel (“Bóg jest mocą”, “mąż Boży”) pojawia się w Starym Testamencie w księdze proroka Daniela,
tłumacząc sens proroczych wizji i wolę Bożą. Najpiękniejszą rolę św. Gabriel wypełnił w Nowym Testamencie.
W świątyni jerozolimskiej zwiastował Zachariaszowi narodzenie syna, św. Jana Chrzciciela, a przede
wszystkim zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Papież Pius XII ogłosił go patronem telefonu,
telegrafu, radia i telewizji. Gabriela czczą także muzułmanie, którzy wierzą, że za jego pośrednictwem
Mahomet otrzymał misję utworzenia nowej religii.
Rafał (“Bóg uleczył”) uważany jest za szczególnego patrona podróżnych i chorych. W Starym
Testamencie czytamy, że Archanioł przeprowadza młodego Tobiasza przez wiele trudów w czasie podróży do
Persji, pozwala mu szczęśliwie się ożenić i uzdrawia ze ślepoty ojca młodzieńca. „Ja jestem Rafał, jednen z
siedmiu aniołów – czytamy w księdze Tobiasza – którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”
(12, 15).
W początkach chrześcijaństwa dość pochopnie oddawano cześć siedmiu archaniołom. Ponieważ znane
są imiona tylko 3, wymienionych w Piśmie św., archaniołów, dozwolony jest tylko ich kult. Wspólne święto
Archaniołów zostało wprowadzone na dzień 29 września po ostatniej reformie kalendarza liturgicznego.
Dotychczas w ten dzień wspominano pamiątkę poświęcenia rzymskiego kościoła św. Michała oraz czczono
inne Bezcielesne Moce. Oddzielne wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, opiekunów każdego z ludzi,
przypada na 2 października.

