MATKI BOŻEJ Z LOURDES / DZIEŃ CHOREGO
11 lutego, przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny
z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 r. Matka
Najświętsza objawiła się Bernadecie Soubirous
w Massabielskiej Grocie. Podczas osiemnastu spotkań
z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty
i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany
kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych
nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum
kultu Maryjnego we Francji. Święto Matki Bożej z
Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych.
Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości,
refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych,
osamotnionych, dla tych, których mamy blisko siebie, i dla
tych, których nie znamy. Świat potrzebuje wielu dobrych
Samarytan. Msza św. połączona z udzielaniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych będzie odprawiona w sobotę,
11 lutego o godz. 9:00. Prosimy o pomoc wszystkim
chorym i starszym w dotarciu do naszej świątyni.
MATKI W MODLITWIE
Spotkanie „Matek w Modlitwie” odbędzie się we
wtorek, 7 lutego godz. 18:15 w kościele. Zapraszamy!
„CHOSEN” DLA MŁODYCH
Drugie spotkanie Chosen pod tytułem "What makes me
happy?" - w tę niedzielę, 5 lutego o godz. 18:00. Kolejne
spotkanie (3) dla młodzieży z serii „Chosen”(3) pod
tytułem "What’s your story, God?" przewidziane jest
na piątek, 17 lutego o godz. 20:00 oraz niedzielę,
19 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.
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY
Youth Teams of Our Lady zaprasza młodzież z high
school na rekolekcje od 12 do 17 marca (March
Break) w Teopoli Retreat Center (Gravenhurt, ON).
Z powodu ograniczonej ilości miejsc, prosimy
o szybki kontakt z Olą Rutecką: (226) 238-9265 lub
s. Elżbietą (519) 567-7115.
GODZINA MIŁOSIERDZIA
Zapraszamy do licznego udziału w Godzinie Miłosierdzia
(w j. polskim) - w każdą niedzielę o godz. 15:00 w kościele
St. Mary’s.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE
Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone
w 2016 roku można odebrać w sali parafialnej.
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM
Zgłoszenia reklam na rok 2017/18, publikowanych
w biuletynie parafialnym - przyjmujemy do 12 lutego
br. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym - (519)
672-0088.
KAWIARENKA „JEDNOŚĆ”
Zespół „Cracovia” zaprasza do kawiarenki na kawę
i ciasto w tę niedzielę, natomiast 12 lutego od godz. 8:00 do
14:00 kawiarenkę prowadzić będą Rycerze Kolumba.

WOLA BOŻA I CZŁOWIEK
Modlitwa - o ile mówimy o jej zwykłej, a nie jakiejś
wyszukanej formie, nie jest przede wszystkim działaniem
intelektu, wyobraźni czy uczuć. Owszem, wszystkie one
mają swoją rolę na modlitwie, ale podporządkowane są
naszej woli. Istotą modlitwy jest zaś takie ukształtowanie
naszej woli, aby zgodziła się z wolą Boga. Nie na siłę woli nie powinno się "łamać", ale poprzez systematyczną
i gruntowną przemianę. W jaki sposób możemy zbliżyć
się do woli Bożej, poznać ją i przyjąć? [MG]
Wola Boża jest dla nas dwojaka:
1. Jego wola przekazana raz na zawsze, a wyrażająca
się w przykazaniach, w radach i w objawieniu.
Odpowiadamy na nią przez ogólną czynną cnotę
posłuszeństwa, która zawiera w sobie wszystkie
czynne cnoty.
2. Wola Jego upodobania, którą spotykamy we
wszystkich okolicznościach zarówno zewnętrznych,
jak i wewnętrznych naszego życia. Odpowiadamy na
nią przez ogólną cnotę poddania się lub obojętności
(św. Ignacy i św. Franciszek Salezy wolą to drugie
określenie), lub przez abandon (słowo to nie ma
odpowiednika w angielskim, a jest to termin używany
przez Bossueta, de Caussade'a i Gaya), lub też przez
zgodność z Jego wolą (Scaramelli). Toteż cała relacja
naszej woli wobec Boga wyraża się przez te dwie
cnoty: posłuszeństwo i zgodność z Jego wolą.
Dla początkujących oraz dla ludzi o bujnej wyobraźni
najważniejsze jest posłuszeństwo. Dla osób
o usposobieniu bardziej spokojnym i chłodnym, dla
których posłuszeństwo przykazaniom stało się już
zwyczajem, największe znaczenie ma zgodność z wolą
Bożą (lub całkowite oddanie - abandon). Jednym
z powodów jest fakt, że dusze oddane kontemplacji
stają się wrażliwsze na działanie Bożej łaski, która
zawsze „popycha z tyłu”. Toteż ich posłuszeństwo
Bogu w drobnych sprawach wydaje się raczej brakiem
sprzeciwu
niż
pozytywnym
działaniem.
W rzeczywistości jeden akt oddania siebie całkowicie
Bożej woli obejmuje zarówno posłuszeństwo, jak i to,
co nazywamy abandon. Oddajemy się Bogu, aby
spełniać Jego wolę i przyjmować ją we wszystkim.
Jedno i drugie zawiera się w terminie abandon,
ponieważ słowo to określa dar złożony z siebie Bogu.
Mówiąc dokładniej, jest to posłuszeństwo, właśnie akt
posłuszeństwa wobec Boga, pragnącego, abyśmy
oddali się Jemu. Wydaje się zatem, że posłuszeństwo
i oddanie się to dwa oblicza prostego aktu, który sam
w sobie jest albo posłuszeństwem, albo oddaniem,
zależnie od naszego punktu widzenia. /c.d.n./
MINISTRANCI
Spotkanie ministrantów - w piątek, 10 lutego o godz. 18:00.
DZIEŃ MODLITW W INTENCJI MAŁŻEŃSTW
W niedzielę, 12 lutego przypada Światowy Dzień
Modlitw w intencji Małżeństw. Podczas każdej Mszy
świętej małżeństwa odnowią swoje ślubne przyrzeczenia
oraz otrzymają specjalne błogosławieństwo.

