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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA / XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME
Słowo Boże wzywa nas do wytrwania w modlitwie. Wytrwale przyzywajmy Pana, bo ufna modlitwa jest jak wzniesione ręce i Pan nas weźmie
w obronę, gdy nie ustaniemy w modlitwie. Znakiem wytrwałej modlitwy jest Eucharystia, dlatego każdej niedzieli sprawujemy to święte misterium
obecności naszego Pana i przez Niego kierujemy do Ojca nasze wołanie. Trzymajmy się mocno słowa Bożego, bo w nim jest nasza siła i pomoc w
drodze do zbawienia. /

Trusting in and relying upon God gives us strength to persevere during trials, and live as more faithful disciples of Jesus. Many people in
our world think they are self-sufficient and do not need God. As believers in Jesus, however, we are called to trust and rely upon him. We know
God is our strength and salvation, and the more we rely on him, the more we will receive the strength we need to face life’s challenges.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
SESJA ZDJĘCIOWA
W październiku Nabożeństwa Różańcowe odprawiamy codziennie pół Profesjonalna bożonarodzeniowa sesja zdjęciowa odbędzie się w sali paragodziny przed wieczorną mszą św. W środy nabożeństwo różańcowe fialnej 25-26 października br. Wykonawca: www.dandelionstudio.ca. Zainteresowanych prosimy o wpisywanie się na listę w sali parafialnej. Cena:
łączymy z nabożeństwem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
$40 zawiera 2 zdjęcia wydrukowane. Pakiet w cenie $100 obejmuje 7 zdjęć
wydrukowanych oraz wersję elektroniczną. Dochód przekazany będzie na
W październiku nabożeństwo ku czci św. Jana Pała II-go odbędzie się w parafię św. Jacka. Kontakt: Olya Chuba 819-328-5133.
dniu liturgicznego wspomnienia Świętego, we wtorek 22 października po
KAWIARENKA
mszy św. o godz. 19:00.
W tym miesiącu zapraszamy do naszej parafialnej Kawiarenki w sobotę,
26 października po mszy św. o godz. 17:00. Tematem kawiarenki będzie
WspÓlnota Św. JANA PAWŁA II Totus Tuus
Wspólnota św. JPII Totus Tuus zaprasza we wtorek 22 października po “Wiara we współczesnym świecie”.
Mszy św. i nabożeństwie do sali parafialnej na spotkanie, na którym czytane
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
będą fragmenty autobiografii Jana Pawla II przeplatane pieśnią i poezją. Będzie
Zapraszamy
na
Mszę
św. z udziałem dzieci w niedzielę, 27 października
kawa i coś słodkiego.
o godz. 12:30.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II

KATECHEZA DLA DZIECI
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (klasy1-8) do udziału
w katechezie, a do rodziców apelujemy o dołożenie wszelkich starań, aby
dzieci mogły w tej katechezie uczestniczyć. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 12:15-13:15 po lekcjach polskiej szkoły w tym samym
budynku, 893 Admiral Ave. Przed katechezą dzieci otrzymają posiłek.
Pierwsze zajęcia odbyły się 19 października. Kontakt: Sławek tel. 613836-3843 lub Dorota tel. 613-226-8615.

SPOTKANIE GRUPY APOSTOLATU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

We wtorek 29 października po Mszy św. o godz. 19:00 dla wszystkich
członków Kół Koronkowych. Temat fomacji - odkrywanie mocy słów
“JEZU, UFAM TOBIE”.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Rodziny Domowego Kościoła, w przeddzień Uroczystości Wszystkich
Świętych, w czwartek, 31 października, zapraszają dzieci na „Bal
Intencje mszalne na rok 2020
Wszystkich Świętych” w sali parafialnej. Będziemy radośnie promować
Intencje Mszy św. na rok 2020 prosimy zamawiać w biurze parafialnym.
chrześcijańskie wartości. W programie będą zabawy i quizy dotyczące
Do końca 2019 roku od jednej rodziny przyjmujemy do dwóch intencji
życia i atrybutów Świętych, ciepła przekąska oraz dyskoteka. Zabawa
na niedziele i do trzech intencji na dzień powszedni. W środy będą konzacznie się o godz.18:00 i potrwa około 2 godzin. Zachęcamy uczesttynuowane tzw. msze zbiorowe, czyli w wielu intencjach.
ników do przebrania się za Świętych. Bilety $5 od dziecka do nabycia w
sali parafialnej po mszach świętych.
Ogłoszenia Biznesowe

Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących ogłoszeń
w biuletynie parafialnym na rok 2020 prosimy zgłaszać w biurze para- MSZA Św. WIECZORNA 31 Paźdzeirnika ODWOŁAna
W czwartek, 31 października nie będzie Mszy św. wieczornej.
fialnym do 30 listopada 2019 r.
GRUPA DLA MAM

Odprawiona zostanie Msza sw. o godz. 8:00 rano.

Wypominki
Zapraszamy młode mamy na spotkania “Mom’s group”. Planujemy cotygodW
listopadzie
tradycyjnie
będziemy odprawiać Msze Św. za dusze
niowe spotkania, zaczynając od czwartku, 17 października, w godz. 10:00zmarłych
wspomnianych
w
Wypominkach. Koperty na Wypominki
12:00 w sali parafialnej. Zapewniamy ciepłą kawę, coś na osłodę i zabawki
wyłożone
są
z
tyłu
kościoła.
Prosimy
o wyraźne wpisywanie imion i nazdla dzieci. Kontakt: Olya Chuba 819-328-5133 i Gosia Miętus 647-998-5076.
wisk zmarłych oraz składanie kopert do koszyka przed ołtarzem. Wypominki będą wyczytywane w listopadzie przed niedzielnymi mszami św.
Kampania 40 Dni dla Życia: 25 września - 3 listopada

Trwa kampania 40 Dni dla Życia. Módlmy się o obronę życia od momentu
poczęcia do naturalnej śmierci.

PODZIĘKOWANIE

Komitet Pomocy Polskim Misjom serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
wzięli udział w niedzielnym Bazarze Misyjnym 6 pażdziernika br. W sposób
szczególny dziękujemy O. Proboszczowi za udostępnienie sali. Coroczny
bazar pozwala nam przesłać pomoc polskim misjonarzom i misjonarkom
pracującym na wielu kontynentach. Z tegorocznego bazaru uzbieraliśmy
2686$. Bóg zapłać .

Film “KAMERDYNER”
Film “KAMERDYNER” będzie wyświetlony w niedzielę, 27-go października
o godz 15.00; DOM SPK – 379 Waverley St. Wstęp wolny.
III Sympozjum im. Oskara Haleckiego
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego serdecznie zaprasza do udziału w III
Sympozjum im. Oskara Haleckiego p.t. The Polish Defensive War of 1939 the Outbreak of the World War IIand Beyon. 23 listopada 2019, 9:00 - 14:00;
Saint Paul University, sala G1124 (Amphitheatre), 223 Main St. Bilety $40
($20 dla studentów i seniorów) są dostępne w Sali Parafialnej po Mszach św.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

XXIX NIEDZ. ZWYKŁA / XIX SUN. IN ORDINARY TIME

Sobota / Saturday - October - 19 - październik, 2019
17:00 Za + Zofię Pierścianowską - mąż z rodziną
Niedziela / Sunday - October - 20 - październik, 2019
8:30 Za ++ i żywych członków KPPM
9:45 Za + Frank Szmigielski - żona
11:00 Za + Władysława Bosek - żona z dziećmi
12:30 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - October - 22 - październik, 2019
19:00 Za + Aleksandra Kamińskiego - rodzina
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go
Środa / Wednesday - October - 23 - październik, 2019
19:00 1) Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski dla Jana i Danuty z okazji rocz.
ślubu - syn z rodziną
2) Dziękcz. z prośbą o kolejną udaną operację dla Bernadetki
3) Za + Julię Świętalską - mąż
4) Za ++ z rodziny Chudeckich i Bienaszów - rodzina
5) Za + Janinę Węglińską i ++ z rodziny Węglińskich
6) Za + Zofię Szkaradkiewicz - rodzina i przyjaciele
Czwartek / Thursday - October - 24 - październik, 2019
19:00 Za + Romę Leśniakową - syn z rodziną
Piątek / Friday - October - 25 - październik, 2019
19:00 Za + Irenę Ronikier i Eugeniusza Bystram - Ewa Wasilewska

XXX NIEDZ. ZWYKŁA / XXX SUN. IN ORD. TIME

Sobota / Saturday - October - 26 - październik, 2019
17:00 Dziękcz. z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Marcina i 		
Wojciecha z okazji urodzin
Niedziela / Sunday - October - 27 - październik, 2019
8:30 Za Parafian
9:45 Za ++ i żywych dobrodziejów i fundatoró Parafii św. Jacka
11:00 Za ++ Walentynę i Antoniego Kowalewskich oraz ++ Marię i
Antoniego Jatczaków
12:30 O bł. Boże Boże dla Michała z okazji 13-ych urodzin
___________________________________________________________
RÓŻANIEC
W październiku różaniec w środy odmawiany jest przez kapłana przed
Najświętszym Sakramentem, a w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
następujące Róże: 20 października - św. Maksymiliana; 27 października
- św. Eugeniusza. W listopadzie różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o
7:45 prowadzą następujące Róże: św. Jana Pawła II-go - 6 i 10 listopada;
13 i 17 listopada - św. Józefa.
KOLEKTA
Niedziela 13 października / Sunday October 13 - $2,658
Dzisiaj składka na Niedzielę Misyjną / Today Mission Sunday collection

Za tydzień składka na Fundusz Budowlany /
Next week Mortgage Fund collection

SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Z żalem zawiadamiamy, że 13 października odeszła do Pana w wieku 91 lat
+ Lucyna Tomiak.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. /
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace. Amen.

ROSARY PRAYERS IN OCTOBER

We will say the Holy Rosary from Tuesday to Friday at 6:30 pm and
on Saturday at 4:30 pm. On Wednesday the Holy Rosary will be prayed
together with the Devotion to Our Lady of Perpetual Help.

Cathechism Classes
Cathichism classes for children (grade 1-8) are offered on Saturdays
from 12:15 to 1:15 pm at Polish Saturday school, 893 Admiral Ave.
More info: Sławek (613-836-3843) or Dorota (613-226-8615).
MOM’S GROUP

We invite all young moms to attend our parish “Mom’s group”. Meetings
are planned for every Thursday, started October 17 (10:00 am - 12:00 pm)
in the parish hall. Coffee, something sweet and toys for kids will be provided. Contact: Gosia Miętus 647-998-5076 or Olya Chuba 819-328-5133.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II

This month the devotion will take place on Tuesday, October 22,
the liturgical commemoration of St. John Paul II, after 7 pm mass.
PARISH CAFE
Parish Cafe in October will take place on Saturday, October 26
after 5:00 pm mass.
PHOTOGRAPHY SESSION

On October 25 and 26 there will be a professional Christmas photography
session in courtesy of www.dandelionstudio.ca in the parish hall. If you are
interested, sign up on the list in the parish hall on Sundays. Price: $40 for 2
photo prints. $100 for 7 photo prints the digital copies. All proceeds will go
to St. Hyacinth’s parish. Contact: Olya Chuba 819-328-5133.

NO EVENING MASS ON OCTOBER 31
On Thursday, October 31 there will be morning mass at 8:00 am but
no evening mass at 7:00 pm.

WYPOMINKI
The envelopes for the Wypominki, traditional prayer for the deceased
in November, can be found at the back of the church. Please put them
in the basket in front of the altar. We will celebrate many Masses for the
deceased from Wypominki.

Mass intentions In 2020

Mass intentions for next year 2020 can now be requested in the parish office. Till the end of 2019 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 2020 and renewal of the existing ones
can be ordered at the parish office before November 30, 2019.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Miesięczna rata			
$8,111.44
- Spłaciliśmy			
$286,310
- Dług w zeszłym miesiącu		
$1,295,438
- Dług na dzisiaj			
$1,291,387
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Monthly payment 		
$8,111.44
- Already Paid			
$286,310
- Last Month Balance 		
$1,295,438
- Balance Owed			
$1,291,387
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

