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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA / XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
Każdy z nas jest powołany przez Boga do świętości. Bóg pragnie, abyśmy z ufnością przybliżyli się do Chrystusa, od którego
możemy otrzymać łaskę przebaczenia i miłosierdzia. Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa – Najwyższego Kapłana i Sługę, który „nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie” za innych. Wsłuchajmy się w Jego słowa, które wzywają nas do
bezinteresownej służby naszym siostrom i braciom.
An authentic commitment to the Gospel requires more than keeping the Commandments. How hard it is to hear
things that we would rather avoid! Are we like the rich young man, only partially living our faith? Jesus tells us that it is also
necessary to trust in God’s generous favor, grace, and mercy. This trust will help us give up material things, care for those who
are poor, and be rich in the things that matter most.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Nabożeństwa różańcowe są odprawiane od wtorku do piątku o godz.
18:30, w soboty o godz. 16:30. W środy nabożeństwo różańcowe łączymy
z nabożeństwem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

PROŚBA OJCA PROBOSZCZA ZJEDNOCZMY SIĘ W MODLITWIE

Gorąco proszę całą wspólnotę parafialną o zjednoczenie się w modlitwie różańcowej o cud uzdrowienia dla Konrada Woźniaka. Rozpoczęliśmy od wtorku, 9 października, 9 dni intensywnej modlitwy.
MODLITWY NA CMENTARZACH
Proszę, aby każdy parafianin modlił się w podanej intencji różańcem w
14 października o godz. 14:30 na Notre Dame i o godz. 15:15 na Beech- każdym miejscu, w którym się znajdzie. Jeśli to możliwe gromadźmy
wood.
się razem w kościele na nabożeństwie różańcowym, ofiarowujmy
KIERMASZ KSIĄŻEK I DEWOCJONALIÓW
Komunię Świętą w intencji cudu uzdrowienia Konrada.
Zapraszamy dzisiaj w niedzielę 14 października, do sali parafialnej po
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2019
wszystkich Mszach św. na kiermasz sklepu Totus Tuus z Missisauga.

Intencje Mszy św. na rok 2019 prosimy zamawiać w biurze parafialnym.
Do końca 2018 roku od jednej rodziny przyjmujemy do dwóch intencji na
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
niedziele i do trzech intencji na dzień powszedni. W środy będą kontynuowane
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione w piątek, tzw. msze zbiorowe, czyli w wielu intencjach.

19 października po Mszy św. o godz. 19:00. Intencje prosimy wkładać do
koszyka przed ołtarzem.

WYPOMINKI
Za dusze zmarłych wspomnianych w wypominkach będą odprawiane
w listopadzie liczne Msze Św. Wypominki można składać do koszyka
KAWIARENKA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki, która odbędzie się w przed ołtarzem. Koperty na wypominki wyłożone są z tyłu kościoła.
Prosimy o wyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych.
sobotę, 20 października po Mszy św. o godz. 17:00.
SPOTKANIE WSPÓLNOTY TOTUS TUUS
MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI
Wspólnota św. Jana Pawła II-go zaprasza do sali parafialnej na spotkanie
Zapraszamy na Mszę św. z udziałem dzieci w niedzielę 28 października o w 5-tą rocznicę powstania w piątek, 19 października po nabożeństwie
godz. 12:30.
ku czci św. Jana Pawła II-go.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
Rodziny Domowego Kościoła, w przeddzień Uroczystości Wszystkich Tegoroczna Kampania 40 Dni dla Życia będzie trwała od 26 września
Świętych, w środę 31 października, zapraszają dzieci na „Bal Wszystkich do 4 listopada.
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.
Bilety w cenie $10 do nabycia w sali parafialnej u pana Jurka, po mszach
świętych oraz w polskiej szkole.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE
Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących w biuletynie
parafialnym na rok 2019 prosimy zgłaszać w biurze parafialnym do 15
listopada 2018 r.
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 infprmacje - Krysia i Sławek
Bronowscy (tel. 613 836 3843) lub Biuro Parafialne.

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
prowadzą następujące Róże: 3 i 7 października - św. Jana Pawła II-go;
10 i 14 października - św. O. Pio; 17 i 21 października - św. Tereski; 24
i 28 - św. Jacka; 31 października i 4 listopada - św. Franciszka; 7 i 11
listopada - św. Jana Pawła II-go. Zebranie formacyjne dla członków
KŻR odbędzie się we wtorek 16 października po Mszy św.
KOLEKTA
Niedziela 7 październik / October 7 Sunday Collection - $3,135
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

XXVIII NIEDZ. ZWYKŁA / XXVIII ORD. SUNDAY

ROSARY PRAYERS IN OCTOBER
Traditionally in October we celebrate the rosary prayer. 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.

Sobota / Saturday - October - 13 - październik, 2018
17:00 O bł. Boże dla syna z rodziną - matka
Niedziela / Sunday - October - 14 - październik, 2018
08:30 O łaskę żywej wiary i umiłowanie Niepokalanej w rocznicę powPRAYERS FOR THE FAITHFUL DEPARTED
stania Rycerstwa Niepokalanej
October 14 at 2:30 pm at Notre Dame and at 3:15 pm at Beech09:45 Za+ Juliusza Łukasiewicza - SPK
wood Cemetery.
11:00 Za + Bronisława Grzybowskiego - kuzynka
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
12:30 Za Parafian
In October the devotion to St. John Paul II will take place on Friday,
Wtorek / Tuesday - October - 16 - październik, 2018
October 19 after 7:00 p.m. Mass.
19:00 Dziękcz. z okazji 40-tej rocz. wyboru Jana Pawła II-go - Totus Tuus
PARISH CAFE
Środa / Wednesday - October - 17 - październik, 2018
Parish Cafe will take place on Saturday, October 20 after 5 pm
19:00 1) O bł. Boże dla Zofii Frączyk - syn
2) Za + Zofię Pierścianowską w 20-tą rocz. śmierci - mąż z rodziną i Mass.
CHILDREN MASS
przyjaciółmi
Monthly
children
mass
will take place on October 28 at 12:30 pm.
3) Za + Zofię i Jerzego Ruebenbauer - przyjaciele
ALL
SAINTS PARTY
4) Za + Katarzynę i Karola Stryczek - wnuczka z rodziną
We
invite
children
to
the
All
Saints Party on Wednesday, October
Czwartek / Thursday - October - 18 - październik, 2018
31
at
6:15
p.m.
Tickets
of
$10
are sold in the cafeteria in the par19:00 1) Za + Romę Leśniakową - syn z rodziną
ish
hall
and
in
Polish
Saturday
School.
2) O bł. Boże dla Tadeusza z okazji urodzin - żona z rodziną
Piątek / Friday - October - 19 - październik, bł. Jerzego Popiełuszki
WYPOMINKI
19:00 1) Za + Stanisławę Woźniak-Miarę - przyjaciele
The envelopes for the Wypominki can be found at the back of the
2) O bł. Boże dla wspólnoty św. Jana Pawła II-go Totus Tuus w 5-tą
church. Please print the names clearly and put them in the basket in
rocz. powstania
front of the altar.
XXIX NIEDZ. ZWYKŁA / XXIX ORD. SUNDAY
MASS INTENTIONS 2019
Sobota / Saturday - October - 20 - październik, 2018
Mass intentions for next year 2019 can now be requested in the
17:00 Za +Władysława Bosek w rocz. śmierci - żona z dziećmi
parish office. Till the end of 2018 only 2 requests for Sunday Mass
Niedziela / Sunday - October - 21 - październik, 2018
and 3 requests for the weekday Mass will be accepted from a family.
08:30 1) Za ++ i żywych członków KPPM oraz za ofiarodawców + 		
We will continue multiple intention Mass on Wednesdays.
Paulinę Bala i siostry MacFairlain
NEW BULLETIN ADS
2) Dziękcz. z prośbą o bł. Boże w 35-tą rocz. ślubu dla Aleny i
New
Bulletin
Business
Ads for 2019 and renewal of the existing
09:45 Za Parafian
ones
can
be
ordered
at
the
parish office before November 15, 2018.
11:00 Za + Eryka Parsen, Wandę Zofię Różańską i Bogdana Filipowicza - Irena
12:30 Za + Frank Szmigielski - żona
____________________________________________________________
YOUTH GROUP
Info: Peter Mietus: 1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.
WYBORY DO DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ (DRP)

Wybory do DRP planowane są na 15 grudnia b.r. Zgodnie ze zrewidowaną
Konstytucją DRP na dwa miesiące przed wyborami 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. According to the revised PPC
Constitution, 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

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!

