October 11th, 2015 – 28th Ordinary Sunday
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Mass Intentions:
October – Month of the Rosary
Październik miesiącem Różańca św.
Monday – October 12 – Thanksgiving Day
8:00 A.M. (P) †† Wanda, Stanisław Zionkowski;

T.D. Dąbrowski
Tuesday – October 13
8:00 A.M. (E) – Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Sylvester Kurzawski; H.U. Głowala
† Jadwiga Żurek; I. Konikowski
† Urszula Głowala; A. Niedźwiedź
† Ryszard Skrodzki; Z.S. Król
† Józef Bąk; J.K. Marszał
†† For the suffering souls in Purgatory; E.M.B.
7:00 P.M. (P) - Nabożeństwo Różańcowe
Wednesday – October 14
8:00 A.M. (P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Henryk Śpiewak (27 r.ś.); córka Lili
† Wiktor Baltaza; siostra
† Ryszard Skrodzki; O.K. Zapotoczny
† Urszula Głowala; A. Niedźwiedź
†† Janina, Tadeusz Godzisz; rodzina
†† Julianna, Stanisław Jacków; córka
†† Marianna, Wojciech Gwizdal; córka
†† Katarzyna, Bronisław, Jan Banach; Zosia
†† Mary, Ludwik Urbaniak i zmarli z rodz. Hryniewicki;
Marianna
Thursday – October 15
8:00 A.M. (E) - For parishioners – Za parafian
7:00 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe
Friday - October 16
8:00 A.M. (P) †† Wojciech, Marianna Gwizdal; córka
7:14 P.M. – Eucharistic Adoration - “Behold His Glory”
Saturday – October 17
12:00 P.M. Wedding – Ślub

Elżbieta Żądło & Brent Faruggie

(Ordo – Liturgical Calendar)

♦♦♦

Attention Candidates for Confirmation
The last meeting for all candidates signed up
for the Sacrament of Confirmation will take
place on Tuesday, October 13th, at 6:00 P.M. in the
rectory. On Saturday, October 17th there will be
confessions for the candidates, their sponsors and
parents as well as the first general rehearsal from 9:00
to 11:00 A.M. Attendance is compulsory. The second
general rehearsal on Tuesday, October 20th, at 6:00
P.M. in the church. Confirmation Mass will be
celebrated by His Excellency Bishop Douglas Crosby
on Saturday, October 24th, 2015. We are asking
parents to bring homemade baking for the reception to
the Parish Hall.
♦♦♦

Rosary Devotion
in October every Tuesday and Thursday in Polish, at
7:00 P.M. Everyone is invited to participate.
♦♦♦

40 Days for Life
All are invited to join Bishop Daniel Miehm and
the 40 Days for Life community in celebrating Mass on
Tuesday, October 13th at St. Matthew Parish in
Oakville located at 1150 Monks Passage in Oakville at
7:00 pm; a reception will follow. Let us show our
gratitude for Life and for the support of the Bishops by
attending this event in large numbers.
♦♦♦

Sunday Liturgy
29th

Monday, October 12th – Thanksgiving Day
Parish Office is closed
It is fitting for God’s people to offer public thanks for
all the gifts we have received. The bountiful produce of
the earth is a visible sign of the many blessings God
wants to shower on us through Christ. Our God also
wants us to share the goods of the earth with all people.

Ordinary Sunday – 29 Niedziela Zwykła

Saturday – October 17
5:00 P.M. (E) † Jerry Schosser (6 ann.); wife & children
Sunday – October 18
8:30 A.M. (P) †† Barbara, Władysław Turczyniak; brat z

rodziną
10:00 A.M. (E) †† For all deceased members of the

Wdowczyk family; Frank & family
11:30 P.M. (P) †† Za żywych i zmarłych członków Polsko-

Kanadyjskiego Klubu Seniora

World Mission Sunday – October 18th
Every Christian shares in the mission of the
Church and should become more involved
in today’s missionary work. Each Christian community
must “pray that the Lord’s message may spread
quickly, and be received with honour”. Our prayers and
donations will help to support churches, hospitals,
schools and vocations in countries where the Church is
new, young or poor. It is our chance to help Catholic
communities throughout the world to become self
sufficient and to flourish according to their own needs
and traditions.
♦♦♦

11 października 2015 r. – 28 Niedziela Zwykła
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Sunday, October 4, 2015
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

Offertory
Elevator
$ 480.00 $
$ 527.00 $
$ 766.65 $
$ 1,060.00 $ 370.00
$ 2,828.65 $ 370.00

Donation from ExCorde Foundation

Needs of CC
$ 5.00
$ 20.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 35.00
$ 10,000.00

Total donations for the Elevator Project in September:
September 6th
September 13th
September 20th
September 27th
Total

$
150.00
$ 1,246.00
$
325.00
$
100.00
$ 1,821.00

Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg w swej łaskawości wynagrodzi waszą
ofiarność.

I am very happy to share with Parishioners
exciting news. On September 28th the parish received a
very generous grant of $ 10,000 from the ExCorde
Foundation of the Diocese of Hamilton. This
foundation was established in 2011 by Bishop Douglas
Crosby, O.M.I and the main purpose of this foundation
is to provide significant financial support for parish
projects and programs in our Diocese. The foundation’s
committee determines criteria for the disbursement of
grants based on a variety of factors which include the
financial situation of a parish. I am pleased to announce
that the ExCorde Foundation approved our application
for financial help. The received amount of $ 10,000
will help our parish with the repayment of the elevator
loan. The St. Joseph’s Church community is very
grateful for the grant.
********************************************
Pragnę podzielić się z parafianami wspaniałą
wiadomością. Dnia 28 września br. otrzymaliśmy z
fundacji ExCorde (Z Serca) czek na kwotę $ 10,000.
Fundacja ta została założona przez Ordynariusza
Diecezji Hamilton, biskupa Douglas’a Crosby w roku
2011. Ma ona na celu finansowe wspieranie parafii
naszej diecezji w realizacji ważnych projektów.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni i szczęśliwi, iż fundacja
poraz kolejny zaakceptowała naszą aplikację i
przyznała nam donację $ 10,000 na pomoc spłaty
kredytu zaciągniętego w związku z budową windy.

12 października – Dzień Dziękczynienia –
Kancelaria Parafialna Nieczynna
Życzymy wszystkim radosnego przeżycia Święta
Dziękczynienia w gronie rodziny i przyjaciół.
♦♦♦

Uwaga Kandydaci do Bierzmowania
Ostatnie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
we wtorek 13 października o godz. 6:00 wieczorem
na plebanii. Natomiast w sobotę 17 października o
godz. 9:00 rano zapraszamy kandydatów, ich świadków
i rodziców na celebrację Sakramentu Pojednania
(spowiedź św.), po której odbędzie się pierwsza próba
generalna. Obecność wszystkich kandydatów i ich
świadków jest obowiązkowa. Druga próba generalna
we wtorek 20 października o godz. 6:00 wieczorem
w kościele. Msza św. z Sakramentem Bierzmowania w
sobotę 24 października odprawiona zostanie przez
Biskupa Douglas’a Crosby. Po skończonej Mszy św.
wszyscy są zaproszeni do sali parafialnej. Rodziców,
których
dzieci
przystąpią
do
Sakaramentu
Bierzmowania, prosimy o przyniesienie ciasta na
wspólny poczęstunek. Tego dnia nie będzie Spowiedzi
św. przed Mszą św. o godz. 5:00.
♦♦♦

Nabożeństwa Różańcowe
W języku polskim w każdy wtorek i czwartek
października o godz. 7:00 wieczorem. W niedzielę
przed Mszą św. o godz. 8:30 modlitwie Różańcowej
przewodniczy Sodalicja Niewiast Różańcowych.
Zachęcamy wiernych, aby szczególnie w miesiącu
październiku odmawiali tę przepiękną modlitwę
maryjną.
♦♦♦

18 października – Niedziela Misyjna
W przedostatnią niedzielę października
Kościół powszechny obchodzi Światowy
Dzień Misyjny, zwany także Niedzielą Misyjną,
przedłużony na cały tydzień jako Tydzień Misyjny. W
tym dniu wszędzie tam, gdzie gromadzą się
chrześcijanie na sprawowaniu Eucharystii płynie
wspólna modlitwa za misjonarzy oraz składana jest
ofiara materialna na potrzeby misji.
♦♦♦

Ogłoszenia Polonijne
Koło Polek Gr. 10 ZPwK przy 126 Albion St. zaprasza
swoje członkinie na zebranie w środę 14 października
o godz. 7:00 wieczorem. Nowe członkinie mile widziane.
♦♦♦

