SAKRAMENT BIERZMOWANIA
W sobotę, 25 lutego podczas Mszy świętej
o godz. 17:00, szesnastu kandydatów z naszej parafii
otrzyma Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Biskupa
Józefa Dąbrowskiego. Msza święta będzie odprawiana
w języku angielskim. Pamiętajmy w naszych modlitwach
o naszej młodzieży przygotowującej się do tego
szczególnego wydarzenia w ich życiu, by byli otwarci na
działanie Ducha Świętego i stali się prawdziwymi
świadkami Chrystusa.
ODESZŁA DO PANA
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
Bożenę Swat. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy
głębokiego współczucia i zapewniamy o pamięci
modlitewnej.
„CHOSEN” DLA MŁODYCH
Kolejne spotkania dla młodzieży z serii „Chosen” (3) pod
tytułem "What’s your story, God?" są przesunięte na
piątek, 24 lutego o godz. 20:00 oraz niedzielę,
26 lutego o godz. 18:00. Zapraszamy.
SCHOLA DZIECIĘCA
Zapraszamy wszystkie dzieci pragnące śpiewem
uwielbiać Boga na naukę pieśni - w każdą niedzielę
pół godziny przed Mszą św. o godz. 12:15.
RODZINA RADIA MARYJA
Spotkanie Rodziny Radia Maryja połączone
z katechezą ks. Jana Burczyka na temat Soboru
Watykańskiego II odbędzie się w niedzielę, 19 lutego
po Mszy świętej o godz. 17:00 (sala parafialna).
„MATKI W MODLITWIE”
Spotkanie „Matek w Modlitwie” odbędzie się we
wtorek, 14 lutego o godz. 18:15 w kościele.
INTENCJE MSZALNE
Ofiary złożone za niedzielne intencje mszalne
w ubiegłym roku, w wysokości $9,480.00CAD,
przekazaliśmy na potrzeby misyjne.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE
Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone
w 2016 roku można odebrać w sali parafialnej.
KAWIARENKA „JEDNOŚĆ”
Rycerze Kolumba zapraszają do kawiarenki na kawę
i ciasto w dzisiejszą niedzielę od godz. 8:00 do 14:00.
W niedzielę, 19 lutego kawiarenkę prowadzić będzie
Rodzina Radia Maryja.
PODZIĘKOWANIE
Zespół „Cracovia” dziękuje wszystkim, którzy wsparli
akcję sprzedaży ciast w ubiegłą niedzielę.
POLSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWE
W niedzielę, 19 lutego o godz. 14:00 w hali PSN odbędzie
się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
KLUB SENIORÓW
Zarząd Klubu Seniorów informuje, że w miesiącu
lutym nie będzie zebrania członków.
STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
Zebranie członków SPK - w niedzielę, 12 lutego
o godz. 14:00.

WOLA BOŻA I CZŁOWIEK
/c.d/ Pomimo, że możemy przeciwstawiać sobie
posłuszeństwo jako cnotę czynną i zgodność z wolą Bożą
jako cnotę bierną, to jednak:
a) Posłuszeństwo jest bierne w porównaniu z działaniem,
jakim jest spełnianie naszej własnej woli. Zachodzi to
wówczas, gdy będąc już bardziej wrażliwi na Jego łaskę,
sprzeciwiamy się w pewien sposób i opieramy obecności
Boga. Wtedy spełnienie Jego woli wydaje się jakby
zaniechaniem sprzeciwu, odrzuceniem oporu.
b) Zgodność z wolą Bożą, choć to cnota bierna, jest jednak
czynna w takim stopniu, w jakim stanowi akt. A stanowi
go zawsze tam, gdy godzimy się, przyjmujemy, gdy
poddajemy się wszelkim zrządzeniom Bożej Opatrzności
(chodzi tu o wszystko, co dla nas przygotował, wszystko,
co chce, żebyśmy znosili, wszystkie nasze własne nędze
itd.). Jest to akt wielokrotnie powtarzany, habitualny, często
nieświadomy, ale przecież akt. (Podobnie, jak akt
odwrócenia uwagi od świata, stanowiący istotę skupienia,
jest również aktem). Oddanie się Bogu (abandon) nie jest
czystą biernością. Wydaje się nią być, ale nie jest. Należy
oczywiście oczekiwać, że postęp w zjednoczeniu z Bogiem
powinien doprowadzić do stanu, w którym zmniejsza się
świadomość wysiłku w zjednoczeniu naszej woli z Jego
wolą oraz wzrasta świadomość Jego stałej pomocy.
Mówiąc o „świadomości” nie rozumiem tego w ten
sposób, jak byśmy wiedzieli, że On nas „popycha z tyłu”.
Często czujemy, że jesteśmy „popychani z tyłu”, wcale nie
wiedząc, że to Bóg jest Tym, który popycha.
Nie upatrujemy już jednak swojego obowiązku
w jakimś działaniu, ciężkiej pracy itd., ten okres minął.
Teraz chodzi o to, by trwać w zjednoczeniu. Początkowo
wydawało się nam, że cała nasza powinność to biec
szybko, aby złapać pociąg, później jednak główną
powinnością jest pozostać w pociągu. On niesie nas
w ciemności, tak że nie możemy widzieć, czy posuwamy
się naprzód i naszą główną pokusą staje się chęć, żeby
wysiąść na najbliższej stacji, mówiąc: „Dużo szybciej
doszedłbym do celu, idąc pieszo”.
„THE EUTHANASIA DECEPTION”
Zapraszamy na pokaz dokumentalnego filmu: „The
Euthanasia Deception” oraz spotkanie z Dyrektorem
Wykonawczym organizacji Eutanasia Prevention Coalition Alex Schadenberg - w sobotę, 4 marca o godz. 18:15
w sali parafialnej. Film ten odsłania zakłamania i oszukańcze
praktyki eutanazyjnego lobby i prezentuje dramatyczne
świadectwa ludzi, którzy utracili swoich bliskich.
KLUBPRZYJACIÓŁ„TYGODNIKAPOWSZECHNEGO”
Decyzją Senatu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2016 był
ogłoszony Rokiem Sienkiewicza, co miało oczywisty
związek ze stuleciem śmierci naszego Pisarza-Noblisty.
Klub Przyjaciół „Tygodnika Powszechnego” zaprasza
na spotkanie poświęcone mniej znanym utworom
w twórczości Henryka Sienkiewicza, które odbędzie się
w sobotę, 18 lutego o godz. 18:00 w sali parafialnej.
Informacje: Kazimierz Adamiak, (519)472-4993,
london@klubtygodnika.pl.

