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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA / XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME
Przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, aby razem z Nim złożyć nasze życie na ołtarzu, wierząc, że tylko moc Bożej miłości,
może przemienić naszą szarą codzienność w jutrzenkę życia. Wierzymy, że dzięki ingerencji Ducha Świętego, podczas tej Eucharystii sam Chrystus nakarmi nas swoim Ciałem i Krwią, ale również, że przemieni nasze zaślepione przez grzech serca, które
pragną tak jak niewidomy z dzisiejszej Ewangelii doświadczyć miłości Boga. Dlatego z wiarą wołajmy: „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną”.
The teaching and example of Jesus call us to lay down our lives in humble service to God and others. Jesus showed through both his
teachings and example that true greatness in God’s Kingdom comes through humbly serving the needs of others. Jesus demonstrated this clearly
and definitely by freely offering his life for the sake of our salvation. Let us follow our Lord’s example so that we might be found worthy of the
Kingdom.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Kontynuujemy nabożeństwa różańcowe we wtorek i środę o godz. 18:30.
W środę nabożeństwo różańcowe łączymy z nabożeństwem ku czci Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ZMIANA CZASU
W niedzielę, 4 listopada zmieniamy czas z letniego na zimowy, czyli
przesuwamy zegarki o 1 godzinę do tyłu.
KURS BIBLIJNY
Trzecia część cyklu Studium Biblijne - „Dzieje Apostolskie – Szerzenie królestwa Chrystusa” rozpocznie się w listopadzie. Mówi nie tylko
o działalności świętych Piotra i Pawła, ale także o naszej wierze oraz
miejscu i roli w Kościele nas samych. Zapraszamy zarówno uczestników poprzednich części jak i nowych słuchaczy. Zapisy i informacje
- Krysia i Sławek Bronowscy (tel. 613 836 3843) lub Biuro Parafialne.

Rodziny Domowego Kościoła, w przeddzień Uroczystości Wszystkich
Świętych, w środę 31 października, zapraszają dzieci na „Bal Wszystkich
Świętych” w sali parafialnej. Będziemy radośnie promować chrześcijańskie
wartości. W programie będą zabawy i quizy dotyczące życia i atrybutów
Świętych, ciepła przekąska oraz dyskoteka. Zabawa zacznie się o godz.18:15 i
potrwa około 2 godzin. Zachęcamy uczestników do przebrania się za Świętych.
GRUPA MŁODZIEŻOWA
Bilety w cenie $10 do nabycia w sali parafialnej u pana Jurka, po mszach
Zapraszamy młodych (ok. 16-30 lat) na uczestnictwo w “Great Adświętych oraz w polskiej szkole.

venture Bible Study - Bible Timeline”. Jest to jedna z serii Ascension
Press, która pomogła setkom tysięcy osób w czytaniu Pisma Świętego.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I
To fascynujące studium biblijne prowadzi uczestników w podróż przez
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
W czwartek 1 listopda, Uroczystością Wszystkich Świętych rozpoczniemy Pismo Święte, podróżując przez każdą część historii zbawienia. To
miesiąc modlitwy za zmarłych. W piątek 2 listopada, Wspomnienie nasza historia! Całość to 24 coniedzielne sesje (do około lipca 2019),
Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. W dniach 1-go i trwające godzinę. Koszt materiałów ok. $50 od osoby, wliczone jest
dostęp internetowy do filmików i książka. Pierwsza sesja odbędzie się
2-go listopada zapraszamy na Mszę św. o godz. 11:00 i 19:00.
w niedzielę, 28 października po mszy o 11:00, w salce za sceną. Info:
WYPOMINKI
Peter Mietus: 1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.
Za zmarłych wspomnianych w wypominkach będą odprawiane w listopadzie liczne Msze Św. Wypominki można składać do koszyka przed
FILM
ołtarzem. Koperty na wypominki wyłożone są z tyłu kościoła. Prosimy o Zapraszamy na pokaz nowego polskiego filmu o życiu i śmierci
wyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych.
błogosławionej Karoliny Kózkówny -”Zerwany kłos” w sobotę, 10 lisODPUST ZA ZMARŁYCH

Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować
wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie
modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych warunków, to znaczy: stan
łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie
Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
Ojca Świętego.

topada po mszy św. o godz. 17:00.

KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
Tegoroczna Kampania 40 Dni dla Życia trwa od 26 września do 4 listopada.
RÓŻANIEC

Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
następujące Róże: 28 - św. Jacka; 31 października i 4 listopada - św. FranPIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA
ciszka; 7 i 11 listopada - św. Jana Pawła II-go; 14 i 18 listopada - św.
W tym tygodniu 1 listopada przypada pierwszy czwartek, 2 listopada - pier- Dominika; 21 i 25 listopada - św. Maksymiliana; 28 listopada i 2 grudnia
wszy piątek i 3 listopada - pierwsza sobota miesiąca.
- św. Eugeniusza.

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2019

Intencje Mszy św. na rok 2019 prosimy zamawiać w biurze parafialnym. Do
końca 2018 roku od jednej rodziny przyjmujemy do dwóch intencji na niedziele
i do trzech intencji na dzień powszedni. W środy będą kontynuowane tzw. msze
zbiorowe, czyli w wielu intencjach.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE
Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących w biuletynie
parafialnym na rok 2019 prosimy zgłaszać w biurze parafialnym do 15
listopada 2018 r.

KOLEKTA
Niedziela 21 październik / October 21 Sunday Collection - $3,089
Niedziela Misyjna / Mission Sunday - $1,604
Dzisiaj składka na Fundusz Budowlany /
Today Building Fund Collection
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

XXX NIEDZ. ZWYKŁA / XXX ORD. SUNDAY

Sobota / Saturday - October - 27 - październik, 2018
17:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Najświętszej dla
Marcina z okazji urodzin - rodzice, dziadkowie i rodzeństwo
Niedziela / Sunday - October - 28 - październik, 2018
08:30 Za Adama Mazurkiewicza - córka z rodziną
09:45 Za Parafian
11:00

Chrzest św. / Baptism of Evelyn Isla Ryan

Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski dla darczyńców Komitetu Pomocy Polskim
Studiom na Uniwersytecie Ottawskim - członkowie Komitetu

12:30 O bł. Boże dla Michała z okazji 12-ych urodzin
Wtorek / Tuesday - October - 30 - październik, 2018
19:00 O bł. Boże dla Adama Sztajerowskiego z okazji urodzin - TT
Środa / Wednesday - October - 31 - październik, 2018
19:00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Fryderyka z okazji urodzin - dziadkowie
2) Dziękcz. z prośbą o bł. Boże dla Moniki z okazji urodzin
3) Za + Krystynę Michnowską - rodzina
4) Za + Asher Elliott de Guzman i rodzine pogrążona w żałobie
Czwartek / Thursday - November - 1 - listopad, Pierwszy czwartek
11:00 Za + Jerzego Samsika w 2-gą rocz. śmierci - żona z córką
19:00 Za + Jana Bendycha - żona
Piątek / Friday - November - 2 - listopad, Pierwszy piątek
11:00 Za + Józefa Kierczak - żona i dzieci
19:00 Za ++ wspomnianych w wypominkach
Sobota / Saturday - November - 3 - listopad, Pierwsza sobota miesiąca
W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
8:00
11:00 Chrzest św. / Baptism of Alexander Garneau

XXXI NIEDZ. ZWYKŁA / XXXI ORD. SUNDAY

Sobota / Saturday - November - 3 - listopad, 2018
17:00 Za + Ryszarda Adama Przystał - rodzina
Niedziela / Sunday - November - 4 - listopad 2018
08:30 Za Anastazję i Aleksandra Rytwińskich i ++ z rodziny
09:45 Za + Jana Gajdeckiego - żona
11:00 Za + Tadeusza Romanyk - siostra
12:30 Za Parafian
____________________________________________________________
WYBORY DO DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ (DRP)

Wybory do DRP planowane są na 15 grudnia b.r. O. Proboszcz powołał Komitet
Nominacyjny, w skład którego wchodzą: O. Tomasz Krzesik, Janina Sztajerowska,
Honorata Waluś-Retel i Jan Serafin. Kandydować do DRP mogą wszyscy ochrzczeni i zarejestrowani parafianie, którzy żyją zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego i
ukończyli 16 rok życia. Zgłaszać kandydatów mają prawo wszyscy pełnoletni i zarejestrowani parafianie. Również każda aktywna grupa parafialna (Lektorzy i Szafarze, KŻR, RN, ABM, TT, Chór Parafialny i Grupa Młodzieżowa) ma prawo zgłosić
dwóch kandydatów spośród swoich członków. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w biurze parafialnym do 15 listopada. Pełna lista nominowanych ukaże się
w biuletynie parafialnym. Wszyscy zatwierdzeni kandydaci zgromadzą się wraz z O.
Proboszczem na modlitwę i przez głosowanie wybiorą 6 nowych członków DRP (3
z grup parafialnych i 3 spośród pozostałych parafian).
ELECTION TO THE PARISH PASTORAL COUNCIL (PPC)
Election to PPC are planned for December 15, 2018. Pastor has elected the Nomination Committee with the following members: O. Tomasz Krzesik, Janina Sztajerowska,
Honorata Waluś-Retel and Jan Serafin. All baptized and registered members of the
Parish, who are in full communion with the Catholic Church, who are 16 years of age
and older are eligible for membership on the PPC. Candidates can be nominated by any
registered adult member of the Parish. In addition, each standing Parish Organization
(Lectors and Eucharistic Ministers, Rosary Circles, MI, TT, DMA, Parish Choir and
Youth Group) can nominate two candidates from within its members. All nominations
should be submitted to the parish office by November 15, 2018. Complete list of the
candidates will be presented in the parish bulletin. All confirmed candidates will meet
with the Pastor to pray and vote to elect 6 new members of PPC (3 from the parish
groups and 3 from the parishioners’ list).

ROSARY PRAYERS IN OCTOBER
This week we will say the Holy Rosary on Tuesday and Wednesday
at 6:30 pm. On Wednesday the Holy Rosary will be prayed together
with the Devotion to Our Lady of Perpetual Help.
ALL SAINTS PARTY
We invite children to the All Saints Party on Wednesday, October
31 at 6:15 p.m. Tickets of $10 are sold in the cafeteria in the parish hall and in Polish Saturday School.
MONTH OF NOVEMBER

On Thursday, November 1 with the All Saints Solemnity we will begin
the month in which we pray for the faithful departed. On November
2 we celebrate the Commemoration of All Faithful Departed. For the first
eight days of November the Church offers a plenary indulgence to be applied to the souls in purgatory if we would visit a cemetery and pray for
the poor souls, we should also remain in the state of grace, not be attached
to any sin, receive Eucharist and say a prayer for Holy Father’s intentions.

ADDITIONAL MASSES
On All Saints Day - November 1 & All Souls Day - November 2 we
will celebrate Mass at 11:00 a.m. and 7:00 p.m.
PRAYERS FOR THE FAITHFUL DEPARTED - WYPOMINKI
The envelopes for the Wypominki can be found at the back of the church.
Please print the names clearly and put them in the basket in front of the altar.

TIME CHANGES
On Sunday, November 4 Daylight Savings Time Ends. We will turn
our clocks 1 hour back.
MASS INTENTIONS 2019
Mass intentions for next year 2019 can now be requested in the
parish office. Till the end of 2018 only 2 requests for Sunday Mass
and 3 requests for the weekday Mass will be accepted from a family.
We will continue multiple intention Mass on Wednesdays.
NEW BULLETIN ADS

New Bulletin Business Ads for 2019 and renewal of the existing
ones can be ordered at the parish office before November 15, 2018.
YOUTH GROUP

We invite young people (around 16 yrs to 30 yrs old) to participate in The
Great Adventure Bible Study Series - The Bible Timeline that has helped
hundreds of thousands of Catholics learn to read the Bible. The Bible Timeline is a fascinating study that takes participants on a journey through the
entire Bible. They will go deep into each period of salvation history and discover the amazing story woven throughout all of Scripture; our story! There
will be 24 sessions running almost weekly until July 2019. The cost for the
particiaption materials is $50 per person, which includes online access to
all the videos and the book. Join us for the first intro session on Sunday,
October 28th after the 11:00 am mass (just after noon) for one hour in
the room behind the Parish Hall stage. Info: Peter Mietus: 1-647-966-0631;
peter.mietus@gmail.com.

PROJEKT 2010

- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$216,909.08
- Pozostaje do spłacenia		
$1,360,648.92
- Miesięczna rata		
$8,111.44
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Already Paid			
$216,909.08
- Balance Owed			
$1,360,648.92
- Monthly payment 		
$8,111.44
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

