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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA / XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME
Niedziela to dzień spotkania z Chrystusem, dzień radości i dziękczynienia za niezmierzone dary otrzymane od Boga.
Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam dwie ubogie wdowy: jedną z Sarepty pod Sydonem, karmiącą Eliasza; drugą z
dziedzińca świątyni jerozolimskiej, wrzucającą grosz do skarbony. Taki jest ideał chrześcijańskiego życia: dzielić się tym,
co posiadamy. Wsłuchując się w tekst dzisiejszych czytań przemieniajmy nasze życie. /
It is not about how much we have, but about our willingness to share what we have. There is no escap-ing the reality that if we believe in Christ,
then we have the tools to make a positive difference in the lives we encounter in our daily routine. Elijah and Jesus both witness the faith of widows
in today’s readings. The Gospel’s widow contributes all she has.
100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.1918 - 11.11.2018
Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę dzisiaj o godz.
11:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po
Mszy odśpiewamy wspólnie Hymn Polski. W Domu Polskim SPK o godz.
16:00 odbędzię sie okolicznościowa Akademia.

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.
Spotkania odbywają się w czwartki po mszy św. wieczornej.

WYPOMINKI
Za zmarłych wspomnianych w wypominkach odprawiamy w listopadzie
liczne Msze Św. Wypominki można jeszcze składać do koszyka przed
GRUPA MŁODZIEŻOWA
ołtarzem. Koperty na wypominki wyłożone są z tyłu kościoła. Prosimy o Zapraszamy młodych (ok. 16-30 lat) na uczestnictwo w “Great Adwyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych.
venture Bible Study - Bible Timeline”. Jest to jedna z serii Ascension
Press, która pomogła setkom tysięcy osób w czytaniu Pisma Świętego.
GRUPA APOSTOLATU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
To fascynujące studium biblijne prowadzi uczestników w podróż przez
Grupa Apostolatu Bożego Miłosierdzia zaprasza na spotkanie dla nowych Pismo Święte, podróżując przez każdą część historii zbawienia. To
kandydatów do Kół Koronkowych oraz formacyjne dla członków w piątek nasza historia! Całość to 24 coniedzielne sesje (do około lipca 2019),
16. XI. 2018. Formacja: “Pragnienia Jezusa wobec wszystkich dusz” na trwające godzinę. Sesje odbywają się po Mszy św. o godz. 11:00 w
podstawie “Dzienniczka – Miłosierdzie Boże w duszy mojej” św. Siostry salce za sceną, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem aby
Faustyny Kowalskiej. Prosimy o modlitwę w naszej intencji oraz o liczny upewnić się że spotknie się odbędzie w daną niedzielę lub sprawdzić
udział.
kalendarz na drzwiach salki. Koszt materiałów ok. $50 od osoby, obejmuje dostęp internetowy do filmików i książkę. Info: Peter Mietus:
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione w piątek,
16 listopada po Mszy św. o godz. 19:00. Intencje prosimy wkładać do
RYCERZE NIEPOKALANEJ
koszyka przed ołtarzem.
Spotkanie dla wszystkich członków RN we wtorek, 27 listopada w
rocznicę cudownego medalika, po mszy św. o godz. 19:00.
KAWIARENKA PARAFIALNA
Serdecznie zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki, która odbędzie się w
sobotę, 17 listopada po Mszy św. o godz. 17:00.
BAZAR NA DOM “ŚWIATEŁKO”

Jak co roku w Uroczystość Chrystusa Króla, która w tym roku wypada 25
listopada, zapraszamy na bazar na Dom Porzuconego Dziecka “Światełko”
prowadzony przez ss. Urszulanki w Polsce. Bazar obejmuje głównie sprzedaż
domowych posiłków.

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę świętą z ich udziałem w niedzielę,
25 listopada o godz. 12:30.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Tegoroczne rekolekcje adwentowe będą głoszone w dniach 5, 6 i 7
grudnia podczas mszy św. o godz. 11:00 i o godz. 19:00. Wygłosi je
O. Witalij Podolian, OMI.
WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH
Zapraszamy wszystkich samotnych na wspólną Wigilię, w poniedziałek
24 grudnia na godz. 18:00 do sali parafialnej. Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do biura parafialnego.

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
prowadzą następujące Róże: 11 listopada - św. Jana Pawła II-go; 14 i
OGŁOSZENIA BIZNESOWE
Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących w biuletynie 18 listopada - św. Dominika; 21 i 25 listopada - św. Maksymiliana; 28
parafialnym na rok 2019 prosimy zgłaszać w biurze parafialnym do 15 listopada i 2 grudnia - św. Eugeniusza; 5 i 9 grudnia - św. Jana Pawła
listopada 2018 r.
II-go; 12 i 16 grudnia - św. Faustyny; 19 i 23 grudnia - św. Józefa.
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.

KOLEKTA
Niedziela 4 listopada / November 4 Sunday Collection - $3,267
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

XXXII NIEDZ. ZWYKŁA / XXXII ORD. SUNDAY

Sobota / Saturday - November - 10 - listopad, 2018
17:00 Za + Stanisławę Łotocką w rocz. śmierci - córka
Niedziela / Sunday - November - 11 - listopad 2018
08:30 Za + Marię - córka z rodziną
09:45 Za Parafian
11:00 Za Ojczyznę w 100 lecie odzyskania Niepodległości - Ambasada RP
i Kongres Polonii Kanadyjskiej
12:30 Za + Stanisławę Grzybowską - siostrzenica
Wtorek / Tuesday - November - 13 - listopad, 2018
19:00 Za + Annę Olesińską - w 3-cią rocz. śmierci - mąż z rodziną
Środa / Wednesday - November - 14 - listopad, 2018
19:00 1) O bł. Boże dla Anny z okazji 17-ych urodzin
2) O łaskę zdrowia dla Jolanty Małek - syn z rodziną
3) Za ++ wspomianych w wypominkach
4) Za + Vincent i Helen Bula - dzieci
Czwartek / Thursday - November - 15 - listopad, 2018
19:00 Za + Feliksa i Ludwikę Dynak - córka z rodziną
Piątek / Friday - November - 16 - listopad, 2018
19:00 Za + Juliusza Dereń and Edwarda Brozek oraz ++ z rodziny

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
____________________________________________________________
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).

100TH ANNIVERSARY OF POLISH INDEPENDANCE
11.11.1918-11.11.2018
Today, Novemebr 11, we celebrate 100th Anniversary of Polish Independance. We will celebrate the Solemn Mass at 11:00. After the
Mass we invite all to sing the National Anthem together.
PRAYERS FOR THE FAITHFUL DEPARTED - WYPOMINKI

November is the month in which we pray for the faithful departed. 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.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In October the devotion to St. John Paul II will take place on Friday,
November 16 after 7:00 p.m. Mass.
PARISH CAFE
Parish Cafe will take place on Saturday, Nov. 17 after 5 pm Mass.
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.

MASS INTENTIONS 2019
Mass intentions for next year 2019 can now be requested in the
parish office.
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 15, 2018.
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.
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 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 Parish Hall 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 for the participation materials is $50 per person, which
includes online access to all 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!

