October 28th, 2018 – 30th Ordinary Sunday

Mass Intentions:
Monday – October 29
8:00 A.M. (P) – Za Parafian – For Parishioners
Tuesday – October 30
8:00 A.M.(E)Novena to Our Lady of Perpetual Help

- Special intention for Irene Karek
† Józef Guściora; H.K. Piatek
† Beth Lechowicz; J.J. Pajor
7:00 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe
Wednesday – October 31
8:00 A.M.(P)Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- O szczęśliwą podróż;
† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Józef Guściora;
† Janina Dąbrowski; M. Cegłowska
†† Katarzyna, Józef Furlepa; wnuczka
†† Emilia, Stanisław Jasek; E.H. Kułaga
†† Jan Antonik, Józef, Eugenia Olech; dzieci
†† Józef, Walenty Krupicz i zmarli z tej rodziny;
kuzynka
Thursday – November 1– All Saints Day –
Wszystkich Świętych
8:00 A.M. (E) † Józef Guściora; J.M. Jackow
6:00 P.M. (P) – WYPOMINKI z Różańcem
7:00 P.M. (P) †† Za zmarłych wymienionych

w Wypominkach
First Friday – November 2 – All Souls’ Day –
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8:00 A.M. (E) † Albert Karkut;

Ed, Laurel, Bernice & family
6:30 P.M. (P) – WYPOMINKI
7:00 P.M. (P) †† Za zmarłych parafian i wszystkich

wiernych zmarłych
First Saturday – November 3
8:00 A.M. (P) - Msza św. i Nabożeństwo

do Niepokalanego Serca Maryi

Sunday Liturgy
31st

Ordinary Sunday –
31 Niedziela Zwykła

Saturday – November 3
5:00 P.M. (E) †† Jan, Bronisława Sławek; children
Sunday – November 4
8:30 A.M. (P) †† Za zmarłych biskupów, księży

i diakonów, którzy posługiwali w Diecezji Hamilton;
10:00 A.M. (E) † Urszula Głowala; husband & family
11:30 A.M. (P) †† Wiktoria, Augustyn,
Władysław Mleczek; Zosia z rodziną

November is a month of Remembrance
In the month of November, we offer our prayers
for our deceased. We visit cemeteries, decorate
graves and light candles. Many of our family
members were buried in Poland or other places
around the world. Therefore; there will be a cross
placed in the parking lot close to the church where
you will be able to light a candle in memory of
your deceased ones. The remembrance cards are
available at all entrances to the church. Please
write the names of your deceased loved ones and
deposit the envelope in the receptacle in the
Sanctuary. On Thursday, November 1st, the All
Saints Day – Mass in English at 8:00 am,
Rosary with WYPOMINKI in Polish at 6:00
pm, followed by Mass at 7:00 pm. Friday,
November 2nd, the All Souls’ Day and the First
Friday of the month, the English Mass at 8:00
am will be followed by the Exposition of the
Blessed Sacrament until 10:00 am. Adoration will
continue from 3:00 to 6:30 pm. Confessions from
5:30 to 6:30 pm. As it was announced last month,
visitations of the sick have been moved to
Tuesday, November 6th. Next Sunday,
November 4th at 1:30 pm we will gather at St.
Joseph’s Cemetery to pray for the deceased
members of our families, friends and the soldiers
who fought for our freedom. There will be no
prayers at the cemetery on November 11th. Every
day from November 2nd through 9th anyone may
gain a Plenary Indulgence and offer it each day
for one deceased person. You must be in the state
of grace, (Confession & Communion), attend
church or visit the cemetery and for the intention
of the Holy Father say one Our Father, Hail Mary
& Glory be to the Father.
♦♦♦

November
– First Saturday of the Month
Mass and Rosary in Polish at 8:00 am.
3rd

Next Sunday, November 4th - WINTER TIME
Remember to reset your clocks one hour back!
All Sunday Masses will start at the new time.
Knights of Columbus Breakfast
Sunday, November 4th from 9:00 am until 12:00
pm at Knights of Columbus Hall, 12 Catherine
Ave. All you can eat. Adults $ 8.00, Children
under 12 - $ 4.00. Proceeds to Birthright.
♦♦♦

28 październik 2018 r. – 30 Niedziela Zwykła
CHRZEST – BAPTISM
Last Sunday, October 21st
we welcomed into the family of God:
NOAH MARSHALL HARMAN
child of Patrick and Gosia (nee Dziadosz) Harman
Congratulations to the Parents, Godparents,
Grandparents and Family.
Sunday, October 21st, 2018
5:00 pm
8:30 am
10:00 am
11:30 am
Total

Offertory
$ 560.00
$ 763.00
$ 577.00
$ 635.00
$ 2,535.00

Mission Sunday
$ 70.00
$ 165.00
$ 70.60
$ 140.00
$ 445.60

Renovation Fund

$ 40.00

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

Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe
w języku polskim we wtorek 30 października o
godz. 7:00 wieczorem.
♦♦♦

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 listopad
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
8:30 do 10:00 rano oraz od 3:00 po południu do
6:30 wiecz. Uwaga! Z racji przypadającego w tym
dniu
Wspomnienia
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych spowiedź św. wyjątkowo od godz. 5:30
do 6:30 wieczorem. Wypominki o godz. 6:30 oraz
Msza św. o godz. 7:00 wieczorem, a po niej
wymiana Tajemnic Różańcowych. Odwiedziny
chorych w domach prywatnych zostały
przesunięte na wtorek 6 listopada.
♦♦♦

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 listopad
Msza św. w języku polskim o godz. 8:00 rano, a
po niej Różaniec i Litania do Matki Bożej.
UWAGA – ZMIANA CZASU
Od następnej niedzieli 4 listopada
obowiązuje CZAS ZIMOWY. Cofamy
wskazówki zegarów o jedną godzinę do tyłu, w
nocy z soboty na niedzielę! Msze św. będą już
odprawiane o nowym czasie.

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.
W tym dniu Kościół kieruje nasze spojrzenia na
tych wszystkich, którzy realizowali w swoim
życiu
powołanie
świętości.
Wspominamy
świętych i błogosławionych, którzy są nam
przedstawiani przez Kościół jako wzór do
naśladowania w ziemskiej pielgrzymce i którzy
tworzyli na ziemi Kościół święty i każdego dnia
żyli Ewangelią Chrystusa. Oni pokazują nam, jak
trzeba żyć, aby swojego życia nie zmarnować.
Zwyczajem lat poprzednich, na parkingu
przykościelnym przy ustawionym krzyżu będzie
można zapalić znicze wspominając tych, którzy
odeszli już do wieczności. Znicze można zakupić
w zakrystii. Różaniec z Wypominkami w języku
polskim o godz. 6:00 wieczorem oraz Msza św.
o godz. 7:00.
Dzień Zaduszny – 2 listopada
W tym dniu obchodzimy Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień
Zaduszny. Pamiętamy tych wszystkich, którzy
zakończyli już swoje życie na ziemi. Nasi zmarli
potrzebują modlitwy, aby dotrzeć do celu jakim
jest szczęśliwa wieczność z Bogiem. Wypominki
o godz. 6:30 wieczorem oraz Msza św. w języku
polskim o godz. 7:00. Każdego dnia od 2 do 9
listopada można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY,
który może być ofiarowany za jedną zmarłą osobę,
po spełnieniu następujących warunków: stan łaski
uświęcającej (Spowiedź i Komunia św.),
postanowienie poprawy i odrzucenie grzechu,
nawiedzenie cmentarza lub kościoła i modlitwa w
intencji Ojca Świętego – Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo i Chwała Ojcu.
Modlitwa za Zmarłych na Cmentarzu Św.
Józefa
W następną niedzielę 4 listopada o godz. 1:30 po
południu ks. Krzysztof odprawi nabożeństwo
modlitewne na cmentarzu Św. Józefa w Brantford
w intencji wszystkich naszych zmarłych.
Zgromadzimy się tam wspólnie, by objąć
modlitwą wszystkich tych, którzy zakończyli
swoją pielgrzymkę ziemską i przekroczyli próg
wieczności.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a
światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki
wieków.

