Ogłoszenia Parafialne 01 wrzesień 2019
1.
Dziękujemy Bogu, naszym Rycerzom Kolumba i wszystkim woluntariuszom za bardzo udany „Summer
Pig Roast” w zeszłą niedzielę. Ponad sto osób wzięło udział w przepysznym obiedzie w pięknej scenerii
parafialnego ogrodu za plebanią przy wspaniałej słonecznej pogodzie.
2.
W dniach 6-8 września odbędzie się w naszej Parafii Forum Charyzmatyczne na temat Małżeństwo w
Porządku Stworzenia, gdzie kaznodzieją będzie O. Adam Szustak OP, Dominikanin. Rozpocznie się ono w
piątek Mszą św. o godz. 19.00, która będzie też Mszą parafialną (tego dnia Msza z 18.30 jest przesunięta na
19.00). Po niej nastąpi konferencja. W sobotę program zaczyna się o 10 rano i kończy Wystawieniem Najśw.
Sakramentu o 19.00. W niedzielę forum zaczyna się o 14.30 uwielbieniem i Mszą św. o 15.00 a kończy
Modlitwą Wstawienniczą z nałożeniem rąk o godz. 19.30. Szczegółowy program na plakacie u wejścia do
kościoła oraz na ulotkach. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
3.
Wrzesień tuż za rogiem. Coroczny Jesienny „Garage Sale” odbędzie się w naszym Centrum
Parafialnym w sobotę, 14 września i w niedzielę 15 września 2019 r. Proszę odlożyć swoje nieużywane
„skarby” na sprzedaż. Jest to bardzo popularne wydarzenie dla parafii. Zaplanuj wziąć udział w dostarczeniu
artykułów do sprzedaży w piątek 13 września lub pomagając w zorganizowaniu „Garage Sale”. Masz pytania?
Zadzwoń do Marii 905-319-3528.
4.
Klub Seniora. W najbliższą środę, 4 września 2019 roku o godzinie 18:30, serdecznie zapraszamy
wszystkich członków oraz osoby chcące rozpocząć przygodę z Klubem Seniora, na pierwsze spotkanie po
wakacyjnej przerwie, które odbędzie się w Domu Polskim przy 2316 Fairview Str. (dolna sala). Przy
tradycyjnej kawie omówione zostaną między innymi plany na kolejne miesiące działalności Klubu.
5.
Dnia 8 września o godz. 14.00 odbędzie się zebranie Gminy 17 Związku Narodowego Polskiego w
Kanadzie w Domu Polskim przy 2316 Fairview St.. Nowi członkowie są mile widziani w Związku. Serdecznie
zapraszamy!
6.
Rozpoczęły się zapisy do Pierwszej Komunii św. w języku polskim. Zainteresowanych proszę
skontaktować się z biurem parafialnym. Pierwsze spotkania przygotowawcze rozpoczną się z końcem września.
7.
W tym tygodniu mamy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.
8.
W czwartek, 5 września, o godz. 19.15 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej na plebanii. Spotkanie
Rady Finansowej będzie miało miejsce we wtorek, 10 września, o godz. 19.5 również na plebanii.
9.
Pani Sekretarka, Renata Jadczuk, jest na urlopie w dniach od 28 sierpnia do 12 września. Zastępuje ją
w tym czasie Nancy Meehan. Pani Renatce życzymy miłego wypoczynku!
10.
Ks. Jacek Kryń powraca z urlopu w tym tygodniu. Serdecznie witamy go w naszej Parafii. Mamy
nadzieję, że wróci wypoczęty i gotowy do gorliwej służby Panu!
11.
Serdecznie witamy wszystkich powracających po wakacyjnym wypoczynku, a dzieciom życzymy
błogosławionego powrotu do szkoły! Szczęśliwego długiego weekendu!
12.
W miesiącach letnich, lipiec-sierpień, nie ma Mszy św. w poniedziałki, ani porannej Mszy we wtorki
aż do 9 września. We wtorki są natomiast dwie Msze wieczorne, po polsku o 18.30 i po angielsku o 19.30.
13.
Następna Procesja Fatimska odbędzie się 13 września, w piątek, po Mszy św. o 18.30.
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.
We wrześniu 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.

17.
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.
18.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, oraz parafianom i gościom życzymy opieki Matki Bożej,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego w czasie letniego i wakacyjnego wypoczynku.
__________________________________________________________________________________________

Ojciec Adam Szustak OP
Ur. 20 lipca 1978 w Myszkowie, polski duchowny
rzymskokatolicki, dominikanin, wędrowny kaznodzieja, duszpasterz
akademicki, vloger, autor książek i audiobooków. Od 2014 swoją
działalność internetową sygnuje nazwą Langusta na palmie.
Pierwszą profesję złożył w zakonie 18 sierpnia 2000, śluby wieczyste 18 kwietnia 2004,
a święcenia kapłańskie przyjął 4 grudnia 2004. W latach 2007–2012 był duszpasterzem we
wspólnocie akademickiej Beczka w Krakowie, a także zainicjował powstanie w 2012
chrześcijańskiej fundacji Malak. W tym samym roku został asygnowany do klasztoru w Łodzi,
zostając tak zwanym kaznodzieją wędrownym – większość czasu spędza obecnie na
rekolekcjach wyjazdowych, także poza granicami Polski.
Jest jednym z najpopularniejszych polskich rekolekcjonistów. We wrześniu 2017
uruchomił profil na portalu Patronite, przez który kaznodzieję wspiera co miesiąc (stan na
kwiecień 2019 roku) około 2700 osób na kwotę około 65000 złotych. Profil ten jest obecnie
głównym źródłem finansowania jego działalności oraz najpopularniejszym profilem na
platformie.
Razem z grupą współpracowników o. Szustak w 2014 stworzył stronę internetową oraz
kanał na portalu YouTube o nazwie Langusta na palmie, w ramach którego głosi swoje
rozważania w krótszych lub dłuższych seriach, także w formie vlogów. Na kanale można
znaleźć również jego konferencje wydawane w formie audiobooków. Popularność zyskał cykl
#jeszcze5minutek, którego współproducentem był portal stacja7.pl. W 2016 otrzymał nagrodę
publiczności w konkursie Grand Video Awards organizowanym przez magazyn Press, w
kategorii Najlepszy Vlog za odcinek „Słoń” z cyklu „Dobranocka”.
We wrześniu 2017 o. Szustak razem ze współbraćmi dominikanami zaczął tworzyć kanał
z komentarzami biblijnymi o nazwie Paśnik. W tym czasie uruchomił również kanał WuWu,
który jednak – ze względu na brak czasu na publikowanie tam dużej liczby filmów – zawiesił.
W grudniu 2018 uruchomił platformę VoD Dominikanie.pl, na którym znajdą się materiały
również innych ojców dominikanów i innych twórców – w związku z tym zmieniła się nazwa
kanału Paśnik na dominikanie.pl i obecnie publikowane są tam materiały z platformy. Aktualnie
najdłuższymi wciąż emitowanymi seriami są Chlebak (ponad 490 odcinków, obecnie na kanale
Dominikanie.pl), Niecodzienny Vlog (ponad 300 odcinków) i Dobranocka (ponad 190
odcinków, oba na kanale Langusta na Palmie).
Nazwa kanału Langusta na Palmie została zaczerpnięta z jednej z mozaik znajdujących
się w Bazylice Matki Bożej Wniebowziętej we włoskiej Akwilei.

