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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA / XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
Życie człowieka w najlepszych jego latach jest poświęcone pracy zawodowej. Pracujemy, aby żyć, a żyjemy, aby
pracować. Praca jest równocześnie ciężarem i radością. Dopiero w innym, nowym życiu u Boga, będzie nam dana pełnia,
która we wszystkim nas uszczęśliwi. Z dzisiejszych czytań dowiadujemy się, że ten dostąpi zbawienia, kto okaże się zapisany w księdze życia. Każdy zmarły zbudzi się z prochu ziemi i stanie przed Stwórcą na sądzie ostatecznym. Dzisiaj Bóg
wzywa nas, abyśmy otwórzyli nasze uszy i serca, na Jego słowa, które dają nam zbawienie i życie wieczne w królestwie niebieskim. /
The Lord is coming soon. As we come near to the end of this liturgical year, we are reminded that the end is coming soon. Our Catechism reminds
us: Since the Ascension Christ’s coming in glory has been imminent, even though ‘it is not for you to know times or seasons which the father
has fixed by his own authority’ (673). As we gather to worship this day, may we always be prepared for the coming of the Lord. Today’s reading
reminds us to keep the faith so that those who are written in the book shall escape.
WIECZÓR PAPIESKI
Grupa
Totus
Tuus
zaprasza
na cykl spotkań poświęconych życiu i
Jak co roku w Uroczystość Chrystusa Króla, w tym roku 25 listopada,
nauczaniu
kardynała
Karola
Wojtyły i papieża Jana Pawła II. Pierzapraszamy na bazar na Dom Porzuconego Dziecka “Światełko” prowadzony
wsze
spotkanie
w
sobotę
1
grudnia
o godz. 18:00 w sali parafialnej.
przez ss. Urszulanki w Polsce. Bazar obejmuje głównie sprzedaż domowych
Wykład
„Wolność
czy
swawola”
w
kluczu
antropologii kardynała Kaposiłków. Prosimy serdecznie o wsparcie modlitewne i materialne.
rola Wojtyły wygłosi o. dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI. Serdecznie
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
wszystkich zapraszamy.
Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę świętą z ich udziałem w niedzielę,
FILM
25 listopada o godz. 12:30.
W sobotę 8 grudnia po Mszy św. o godz. 17:00 zapraszamy do sali
RYCERZE NIEPOKALANEJ
parafialnej na film “Ignacy Loyola - żołnierz, grzesznik, święty”.
Spotkanie dla wszystkich członków RN we wtorek, 27 listopada w pokazujący pierwsze trzydzieści kilka lat życia złożyciela Towarzystwa
rocznicę cudownego medalika, po mszy św. o godz. 19:00.
Jezusowego. Podtytuł dobrze streszcza życie św. Ignacego i treść filmu.
BAZAR NA DOM “ŚWIATEŁKO”

KURS BIBLIJNY
RORATY
Trzecia
część
cyklu
Studium
Biblijne - „Dzieje Apostolskie – Szerzenie
We wtorki: 4-go, 11-go i 18-go grudnia zapraszamy na dodatkową Mszę
królestwa
Chrystusa”.
Mówi
nie tylko o działalności świętych Piotra
św. Roratnią o godz. 6:00 rano. Nie będzie w tych dniach mszy wieczoi
Pawła,
ale
także
o
naszej
wierze
oraz miejscu i roli w Kościele nas
rnej o godz. 19:00.
samych. Zapraszamy zarówno uczestników poprzednich części jak i
REKOLEKCJE ADWENTOWE
nowych słuchaczy. Zapisy i informacje: Krysia i Sławek: 613.836.3843.
Tegoroczne rekolekcje adwentowe będą głoszone w dniach 5, 6 i 7 grud- Spotkania odbywają się w czwartki po mszy św. wieczornej.
nia podczas mszy św. o godz. 11:00 i o godz. 19:00. Wygłosi je O. Witalij
Podolian, OMI.
GRUPA MŁODZIEŻOWA
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MINISTRANCI
Obowiązkowe spotkanie ministrantów odbędzie się w czwartek 13 grud- dostęp internetowy do filmików i książkę. Info: Peter Mietus: 1-647966-0631; peter.mietus@gmail.com.
nia po Mszy św. o godz. 19:00.
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Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących w biuleW grudniu Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione tynie parafialnym na rok 2019 prosimy zgłaszać w biurze parafialnym
w piątek, 14 grudnia po Mszy św. o godz. 19:00.
do 30 listopada 2018 r.
RÓŻANIEC
KAWIARENKA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki, która odbędzie się w Zebranie zelatorów przeniesione z wtorku 4-go na środę 5 -go
grudnia po Mszy św. o godz. 19:00. Różaniec w środy o godz. 18:25
sobotę, 15 grudnia po Mszy św. o godz. 17:00.
oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą następujące Róże: 18 listopaWIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH
da - św. Dominika; 21 i 25 listopada - św. Maksymiliana; 28 listopada
Zapraszamy wszystkich samotnych na wspólną Wigilię, w poniedziałek i 2 grudnia - św. Eugeniusza; 5 i 9 grudnia - św. Jana Pawła II-go; 12 i
24 grudnia na godz. 18:00 do sali parafialnej. Prosimy osoby zaintereso- 16 grudnia - św. Faustyny; 19 i 23 grudnia - św. Józefa.
wane o zgłaszanie się do biura parafialnego.
KOLEKTA
Niedziela 11 listopada / November 11 Sunday Collection - $3,877
KARTKI I OPŁATKI
Kartki świateczne i opłatki są do nabycia w sali parafialnej.
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

XXXIII NIEDZ. ZWYKŁA / XXXIII ORD. SUNDAY

Sobota / Saturday - November - 17 - listopad, 2018
17:00 Za + Jerzego Kastę - żona
Niedziela / Sunday - November - 18 - listopad 2018
08:30 Dziękcz. z prośbą o bł. Boże dla Sebastiana - rodzina
09:45 Za ++ z rodzin Czujka, Michaliszyn i Tomickich
11:00 Za + Danutę Romanyk - rodzina
12:30 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - November - 20 - listopad, 2018
19:00 Za + Genowefę Kałaskę - rodzina Matuszewskich
Środa / Wednesday - November - 21 - listopad, 2018
19:00 1) Za ++ wspomianych w wypominkach
Czwartek / Thursday - November - 22 - listopad, 2018
19:00 Za + Zbigniewa Przewłockiego - rodzina
Piątek / Friday - November - 23 - listopad, 2018
19:00 Za ++ z rodziny Siwickich - rodzina Koźniewskich

XXXIV NIEDZ. ZWYKŁA / XXXIV ORD. SUNDAY

Chrystusa Króla Wszechświata / Christ, King of the Universe
Sobota / Saturday - November - 24 - listopad, 2018
17:00 Za ++ i żywych fundatorów i dobrodziejów Parafii św. Jacka
Niedziela / Sunday - November - 25 - listopad 2018
08:30 Za + Janinę i ++ z rodziny Węglińskich - rodzina
09:45 Za Parafian
11:00 Za + Eryka Parsen, Bogdana Filipowicza i Wandę Zofię Różańską Irena
12:30 Dziękcz. z prośbą o dalsze bł. Boże dla Anny Konkiel z okazji urodzin mąż z rodziną

____________________________________________________________
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).

FOOD BAZAAR

Annual food bazaar to help the Abandened Children Home
“Światełko” in Poland will take palce on Sunday, November 25, on the
feast of Christ the King in the parish hall.

CHRISTMAS CARDS AND “OPŁATKI”
Christmas cards and opłatki are sold in the parish hall.
MONTHLY CHILDREN MASS

The mass will be celebrated on Sunday, November 25 at 12:30 pm.

MEETING WITH SAINT NICHOLAS
All children are invited to meet with traditional Saint Nicholas on
Sunday, December 9 after 12:30 mass. Tickets of $15 are available
at the kiosk in the parish hall.
ADVENT RETREAT
Advent Retreat (in Polish) will take place December 5-7.
RORATY

On Tuesdays, December 4, 11 and 18 at 6:00 a.m. we will celebrate
the special Roraty Mass. There will be no evening mass on these days.

ALTAR SERVERS’ MEETING
Obligatory meeting for all altar servers will take place on Thursday,
December 13 after 7:00 pm Mass.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In December the devotion to St. John Paul II will take place on Friday, December 14 after 7:00 p.m. Mass.
PARISH CAFE
Parish Cafe will take place on Saturday, Dec. 15 after 5 pm Mass.
CHRISTMAS VIGIL FOR THE LONELY
We invite the lonely and elderly people on Christmas Eve to celebrate with us a special meal “Wigilia” in the parish hall on Monday,
December 24 at 6:00 pm. Please call the parish office to save a spot.
NEW BULLETIN BUSINESS ADS

New Bulletin Business Ads for 2019 and renewal of the existing
ones can be ordered at the parish office before November 30, 2018.
YOUTH GROUP

We invite young people (16 to 30 yrs old) to participate in The Great
Adventure Bible Study Series - The Bible Timeline that helped hundreds
of thousands of Catholics learn to read the Bible. There will be 24 one-hour
sessions running almost weekly until July 2019. The meetings will take
place on Sundays after 11:00 am Mass in the room behind the stage,
some weeks there may not be any meetings so please do check with the organizer, or check the schedule posted on the door of the meeting room. The
cost is $50, which includes online access to the videos and the book. Info:
Peter Mietus: 1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$220,768.49
- Pozostaje do spłacenia		
$1,356,789.51
- 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			
$220,768.49
- Balance Owed			
$1,356,789.51
- Monthly payment 		
$8,111.44
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

