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18-tego października 2020r w parafii Św. Eugeniusza de Mazenod w
Brampton, odbyła się Msza dziękczynna z okazji 30-lecia powstania
Domowego Kościoła w Kanadzie. Mszy przewodniczył moderator Domowego
Kościoła w Kanadzie o Bogdan Osiecki OMI , wraz z ks. Mateuszem
Sobierajskim CSMA, administratorem ośrodka rekolekcyjnego w Melrose
oraz ks. Piotrem Wojakiewiczem CSMA, moderatorem Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka w Kanadzie. Na naszą uroczystość wysłaliśmy lub dostarczyliśmy
osobiście zaproszenia do wszystkich moderatorów Domowego Kościoła w
Kanadzie, jak również do kapłanów posługujących (oraz którzy służyli ) w
naszej wspólnocie. W naszej uroczystości poprzez transmisję online wzięła
udział para krajowa Domowego Kościoła w Polsce, Katarzyna i Paweł
Maciejewscy. Pomimo panujących obostrzeń wiele małżeństw przybyło do
parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton, aby dziękować za 30 lat
powstania DK w Kanadzie. Podczas Eucharystii, na ręce ks. Mateusza
Sobierajskiego CSMA, przekazaliśmy monstrancję jako dziękczynienie za
możliwość korzystania przez wszystkie te lata z ośrodka księży Michalitów,
który stał się naszym kanadyjskim Krościeńkiem. Składamy podziękowanie
dla Uli i Janka Toporowskich, pary rejonowej z London, którzy we współpracy
z księżmi michalitami wybrali, zakupili i sprowadzili monstrancję do Kanady.
W homilii o. Bogdan nawiązał do minionych lat oraz do postaci naszego
założyciela Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jednocześnie dziękując
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wspólnoty W Kanadzie oraz,
którzy w naszej wspólnocie służyli, służą i trwają w niej, nie zapominając o
tych, którzy już odeszli do domu Pana.
Po Eucharystii wyświetlony został film z fragmentami z poprzednich lat, w
którym ks. Jacek Kryń, w latach 2013-2016 pełnił funkcję moderatora DK w
Kanadzie, ks Piotr Wojakiewicz, moderatora KWC w Kanadzie oraz ks. Marek
Borowski, były moderatora Domowego Kościoła w Polsce, przekazali życzenia
skierowane do naszej wspólnoty. Film ten wraz z homilią o Bogdana jest
dostępny na stronie internetowej Domowego Kościoła w Kanadzie.

Po projekcji krótkiego filmu, przeczytaliśmy życzenia od pary krajowej oraz
moderatora Domowego Kościoła z Polski, ks. Krzysztofa Łapińskiego, dla
wspólnoty DK w Kanadzie. Następnie, Magda i Marcin Kubik z rejonu
Mississauga podzielili się ze wspólnotą swoim świadectwem, w którym
dziękowali za łaski już otrzymane we wspólnocie Domowego Kościoła.
Podczas krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy nowennę
życia za przyczyną Św. Jana Pawła II, rozważaliśmy teksty nadesłane do nas ze
wszystkich rejonów i na koniec odmówiliśmy jedną tajemnicę różańca
świętego. Całość uzupełniały kanony grane i śpiewane przez diakonię
muzyczną.
Magnfikat i błogosławieństwo naszego moderatora o. Bogdana zakończyło
naszą uroczystość. Niestety z powodu pandemii, nie mogliśmy się spotkać na
wspólnej agapie.
Dziękujemy o Wojciechowi Kurzydło OMI, proboszczowi parafii Św.
Eugeniusza de Mazenod, za udostępnienie kościoła, o Bogdanowi,
moderatorowi Domowego Kościoła, kapłanom przybyłym na naszą
uroczystość, diakoni muzycznej, liturgicznej, wszystkim tym którzy czynnie
przyczynili się do zorganizowania naszej uroczystości, parą małżeńskim
przybyłym na naszą uroczystość oraz tym, którzy uczestniczyli poprzez
telewizję parafialną.
Dziękujemy Panu Bogu za naszą wspólnotę Domowego Kościoła w Kanadzie,
za 30 lat jej istnienia na ziemi kanadyjskiej.
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