October 14th, 2018 – 28th Ordinary Sunday

Mass Intentions:
October – Month of the Rosary
Październik miesiącem Różańca św.
Monday – October 15 – St. Teresa of Jesus –
Św. Teresy
8:00 A.M. (P) † Oscar Legein; C. Kwaśnik
Tuesday – October 16
8:00 A.M.(E)Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Józef Guściora; B. Labinowicz
† Beth Lechowicz; T. Cisło

7:00 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe
Wednesday – October 17 – St. Ignatius of Antioch –
Św. Ignacego
8:00 A.M.(P)Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- O opiekę Bożą, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski
dla synów; rodzice
† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Henryk Śpiewak (30 r.ś.); córka Lili
† Jan Obrzuda; R. Skoczeń
† Józef Guściora; J.A. Lenkiewicz
†† Bronisława, Józef Czarnik; Tilley
†† Genowefa, Jan Jasek; chrześniak
†† Jadwiga, Antoni Żurek; I. Konikowski
†† Franciszek, Tomasz Kutyła i zmarli z tej rodziny;
B. Kutyła
†† Z rodziny Danielak; B. Kutyła
Thursday – October 18 – St. Luke, Evangelist
– Św. Łukasza
8:00 A.M. (E) – Za Parafian – For Parishioners
7:00 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe
Friday – October 19
8:00 A.M. (P) † Władysław Czernecki; syn z rodziną

Sunday Liturgy

29th

Ordinary Sunday –
29 Niedziela Zwykła

Rosary Devotion
in October every Tuesday and Thursday in Polish
at 7:00 P.M. During October we say the Rosary in
English 15 minutes before the 10:00 A.M. Sunday
Mass. Everyone is invited to participate.
♦♦♦

World Mission Sunday – October 21
At the initiative of Pope Pius XI in 1926, the
second last Sunday of October became known as
World Mission Sunday. 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 selfsufficient and to flourish according to their own
needs and traditions. A portion of the Canadian
contributions is used to assist six dioceses in
Northern Canada. As people of God, we are
encouraged to promote missionary vocations and
to collaborate spiritually and materially in the
Church’s mission work.
♦♦♦

The Reel Justice Film Festival
The Reel Justice Film Festival is back, starting
with a screening of the film Romero. Oscar
Romero was martyred in 1980 for his passionate
stand against social injustice and oppression in his
country. He will be canonized on Oct. 14, 2018,
the first Salvadoran saint. Reel Justice is a
partnership between Development & Peace and
the Bishop Farrell Library & Archives,
showcasing films with a social justice
message. Join us at the Chancery Office, Hamilton
on October 19, 2018 from 7:00 – 9:00 p.m.
♦♦♦

Saturday – October 20
5:00 P.M. (E) † Michalina Sutton (7 ann.);

daughter with family
Sunday – October 21
8:30 A.M. (P) † Józef Guściora; żona z dziećmi
10:00 A.M. (E) †† Joseph, Antonina Muta;

children and grandchildren

11:30 A.M. (P) †† Bolesława, Czesław Wróblewski;

córka z rodziną

NOVEMBER is a month of Remembrance
As it is our custom, throughout the month of
November, we shall pray again for the dear
departed members of the parish and our families.
Please write the names of your deceased loved
ones on a list from the back of the church and
deposit the envelope in the receptacle in the
Sanctuary.
♦♦♦

14 październik 2018 r. – 28 Niedziela Zwykła
“To everything there is a season and a time to every
purpose under heaven…”
A Time to Die…
Let us remember in our prayers
NATALIE ODECKI
who passed away last week.
MAY SHE REST IN PEACE!
Meeting of PMBFS
Members are requested to attend the Polish Mutual
Benefit & Friendly Society Monthly Meeting on
October 15th, 2018 at 6:30 pm at 154 Pearl Street.
Sunday, October 7th, 2018
5:00 pm
8:30 am
10:00 am
11:30 am
Total

Offertory
$ 515.00
$ 695.00
$ 773.50
$ 801.00
$ 2,784.50

Needs of Canadian Church
$ $ $ 5.00
$ 5.00
$ 10.00

Renovation Fund
$ 15.00
Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg w swej łaskawości wynagrodzi waszą
ofiarność.

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.
♦♦♦

Schola Dziecięca „Wesołe Nutki”
Próba w środę 17 października
o godz. 5:30 wieczorem.
♦♦♦

Światowa Niedziela Misyjna 21 październik
W następną niedzielę przypada Światowa
Niedziela Misyjna. Każda Parafia
na całym świecie świętuje Niedzielę Misyjną jako
ogólnoświatowy znak łączności i solidarności z
misjami. Naszymi modlitwami i ofiarami mamy
wesprzeć kościoły, szpitale, seminaria w krajach, w
których Kościół jest jeszcze w stadium rozwoju,
albo w krajach bardzo ubogich. Ta niedziela jest dla
nas szansą pomocy wspólnotom katolickim na
całym świecie, zwłaszcza tym, które się rozwijają.
♦♦♦

Modlitwa różańcowa
Jak odmawiać różaniec
Na początku należy uczynić znak Krzyża
Świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w
Boga. Na
pierwszym
paciorku
odmawia
się Ojcze nasz. Na trzech dalszych Zdrowaś
Maryjo. Są to modlitwy wstępne; ich intencją
jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości.
Przy odmawianiu wszystkich części różańca
wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko
przed częścią pierwszą. Następnie zapowiada się
daną część i tajemnicę jako temat do rozważania
na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze
nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Po
każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną
modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia”. Odmawiając
różaniec, rozważamy razem z Maryją
wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w
swoim sercu. W życiu ludzi zmagających się z
grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest
jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która
przemienia świat, zwłaszcza, gdy jest odmawiana
wspólnie w naszych rodzinach. (różaniec.eu)
♦♦♦

Wypominki
Wśród wielu różnych znaków wyrażania naszej
modlitewnej pamięci o zmarłych jest zwyczaj
listopadowych
wypominek.
Kopertki na
WYPOMINKI znajdują się przy każdym wejściu
do kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych
prosimy pisać czytelnie drukowanymi literami
i w pierwszym przypadku, np. JAN NOWAK,
ANNA KOWALSKA.
♦♦♦

Ogłoszenia polonijne
Zebranie Polskiego Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy odbędzie się w poniedziałek 15
października o godz. 6:30 wieczorem na Sali
przy 154 Pearl St. Wszyscy członkowie proszeni
są o przybycie.
♦♦♦

Miesięczne zebranie ZPwK Gr. 10 odbędzie się w
środę 17 października o godzinie 7:00 wieczorem
na sali przy ul. Albion 126. Nowi członkowie mile
widziani.
♦♦♦

