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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Bóg ukochał swoje stworzenie i wszystkich pragnie doprowadzić do zbawienia. Dzisiaj to zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli
przyjmiemy Chrystusa i zaprosimy Go do swego domu, jak przyjął Pana Zacheusz. Słuchajmy słów o miłości Boga, która ukazuje się w stworzeniu
świata, w zachowaniu jego istnienia i w Jezusie Chrystusie, zbawiającym grzeszników. /

XXXI SUNDAY IN ORDINARY TIME

When we decide to follow our Lord Jesus, we find wholeness and new life in him. Taking advantage of the right moment can make all
the difference in the world. That is why all special moments need to be treasured.
BIURO PARAFIALNE
DZIEŁO MIŁOSIERDZIA
W tygodniu 11-15 listopada biuro parafialne będzie nieczynne. W W niedzielę 8 grudnia grupa Apostolatu Bożego Miłosierdzia zaprasza na
ważnych sprawach prosimy zostawić wiadomość.
swą doroczną akcję. W programie loteria z obrazem płóciennym do powieszenia na ścianę „Jezu, ufam Tobie” i balsamem miłosierdzia z Łagiewnik
Wypominki
oraz potrawy na wynos. Celem jest wsparcie Domów Miłosierdzia w
W listopadzie tradycyjnie odprawiamy Msze Św. za dusze zmarłych Polsce. Prosimy o modlitwę za nas oraz o liczny udział.
wspomnianych w Wypominkach. Koperty na Wypominki wyłożone są z tyłu
kościoła. Prosimy o wyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych oraz
DODATKOWA MSZA ŚW.
składanie kopert do koszyka przed ołtarzem. Wypominki są wyczytywane W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w poniedziałek 9 grudw listopadzie przed niedzielnymi mszami św.
nia zostanie odprawiona dodatkowa Msza Św. o godz. 19:00. Rycerze
Niepokalanej oraz członkowie Koła Żywego Różańca mogą tego dnia
ODPUST
Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować uzyskać odpust na zwykłych warunkach.

wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie
SPOTKANIE RYCERZY NIEPOKALANEJ
modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych warunków: stan łaski
W
Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP, w poniedziałek 9 gruduświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Konia
po
Mszy
Św.
o godz. 19:00 Rycerze Niepokalanej zapraszają na spotmunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
kanie
do
sali
parafialnej.
Ojca Świętego.

Narodowe Święto Niepodległości
Intencje mszalne na rok 2020
11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w
Intencje Mszy św. na rok 2020 prosimy zamawiać w biurze parafialniedzielę, 10 listopada zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. o godz.
nym. Do końca 2019 roku od jednej rodziny przyjmujemy do dwóch
11:00, modlitwy i złożenie wieńców na cmentarzu Notre Dame o godz. 13:00
intencji na niedziele i do trzech intencji na dzień powszedni. W środy
oraz w sobotę, 9 listopada o godz. 16:00 akademia w Domu Polskim SPK.

będą kontynuowane tzw. msze zbiorowe, czyli w wielu intencjach.

BIURO PARAFIALNE

Ogłoszenia Biznesowe
W tygodniu 11-15 listopada biuro parafialne będzie nieczynne. W Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących ogłoszeń
ważnych sprawach prosimy zostawić wiadomość.
w biuletynie parafialnym na rok 2020 prosimy zgłaszać w biurze parafialnym do 30 listopada 2019 r.
KURS BIBLIJNY
Kurs biblijny zatytułowany “Królestwo, które ma przyjść” rozpoczyGRUPA DLA MAM
na się w czwartek, 21 listopada. Tematem jest ostatnia księga Biblii Zapraszamy młode mamy na cotygodniowe spotkania “Mom’s group”
- Apokalipsa. Zapisy i informacje w biurze parafialnym i u Krystyny i we czwartki w godz. 10:00-12:00 w sali parafialnej. Zapewniamy ciepłą
Sławomira Bronowskich tel. 613.836.3843.
kawę, coś na osłodę i zabawki dla dzieci. Kontakt: Olya Chuba 819-3285133 i Gosia Miętus 647-998-5076.
NABOŻEŃSTWO KU CZcI Św. JANA PAWA II
W listopadzie nabożeństwo ku czci Św. Jana Pawła II-go zostanie
odprawione w piątek 22 listopada po mszy św. o godz. 19:00.
KAWIARENKA
Zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki w sobotę, 23 listopada po mszy św.
o godz. 17:00.
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI

Zapraszamy na Mszę św. z udziałem dzieci w niedzielę 24 listopada o
godz. 12:30.
Film “POPIEŁUSZKO POSŁANIEC PRAWDY”

Serdecznie zapraszamy w sobotę, 30 listopada po Mszy sw. o godz.

PODZIĘkowanie
Serdecznie dziękujemy rodzinom Domowego Kościoła za zorganizowanie i poprowadzenie Balu Wszystkich Świętych, jako katolickiej
alternatywy Halloween. Bóg zapłać!
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

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

Sobota / Saturday - November - 2 - listopad, 2019
17:00 Za ++ wspomnianych w wypominkach
Niedziela / Sunday - November - 3 - listopad, 2019
8:30 Za + Edwarda Brożek i ++ z rodzin Brożek i Rogóż
9:45 Za Parafian
11:00 Za + Teofila Słomińskiego w rocz. śmierci - córka z rodziną
12:30 Za + Anielę i Walentego Słomińskich oraz Franciszkę i Piotra 		
Perczaków - rodzina Jatczaków
Wtorek / Tuesday - November - 5 - listopad, 2019
19:00 Za + Olimpię Ruta w 10-tą rocz. śmierci - synowie
Środa / Wednesday - November - 6 - listopad, 2019
19:00 1) Za ++ wspomnianych w wypominkach
2) Za + Helenę Kościelny - córka z rodziną
3) Za + Barbarę i Tadeusza Woźnickich oraz za ++ z rodzin 		
Woźnickich i Kościelskich
Czwartek / Thursday - November - 7 - listopad, Pierwszy czwartek
19:00 O bł. Boże dla Anny z okazji urodzin
Adoracja Pana Jezusa do godz. 20:15
Piątek / Friday - November - 8 - listopad, 2019
19:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla syna Adama - matka

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

Sobota / Saturday - November - 9 - listopad, 2019
17:00 Za + Ilonę Kołecką w rocz. śmierci mąż z rodziną
Niedziela / Sunday - November - 10 - listopad, 2019
8:30 Za Parafian
9:45 Za ++ wspomnianych w wypominkach
11:00 Za Ojczyznę z okazji Święta Niepodległości
12:30 Za + Annę Sejdak w 20-tą rocz. śmierci - córki z rodziną
___________________________________________________________
RÓŻANIEC
Różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą następujące Róże:
3 listopada - św. Faustyny; 6 i 10 listopada - św. Jana Pawła II-go; 13 i 17
listopada - św. Józefa; 20 i 24 listopada - św. O. Pio; 27 listopada i 1 grudnia
- św. Tereski; 4 i 8 grudnia - św. JPII-go.
KOLEKTA
Niedziela 27 października / Sunday October 27 - $2,913
Składka na Fundusz Budowlany / Mortgage Fund collection - $8,071

PARISH OFFICE

Parish Office will be closed on the week of November 11-15. Important messages can be left on the voicemail.
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.
THANK YOU

We would like to thank families from Domectic Church for organizing All Saints’ Party for children.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In November, Devotion to St. John Paul II will take place on Friday,
November 22 after 7:00 pm mass.
PARISH CAFE
Parish Cafe in November will take place on Saturday, November
23 after 5:00 pm mass.
ADDITIONAL MASS
On Monday, December 8, Solemnity of Immaculate Conception
of BVM we will celebvrate mass at 7:00 p.m.
MOM’S GROUP

We invite all young moms to attend our parish “Mom’s group”. Meetings
are planned for every Thursday (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.

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.

SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
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.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Miesięczna rata			
$8,111.44
- Spłaciliśmy			
$290,386
- Dług w zeszłym miesiącu		
$1,291,387
- Dług na dzisiaj			
$1,287,311
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			
$290,386
- Last Month Balance 		
$1,291,387
- Balance Owed			
$1,287,311
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

