October 27, 2019 – 30 Ordinary Sunday

Mass Intentions:
October – Month of the Rosary
Październik miesiącem Różańca św.
Monday – October 28
8:00 A.M. (P) †† Marianna, Józef Olesiński;

syn i synowa z rodziną

Tuesday – October 29
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Helen Kramzyk; A. Pasek
† Mary Zuber; J. Bohm
† Stefania Biały; K.M. Klimek
7:00 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe
Wednesday – October 30
8:00 A.M.(P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Stefania Biały; C.Z Lewandowski
† Wojciech Gwizdal; córka
† Andrzej Janik; A.K. Magdziak

Thursday – October 31
8:00 A.M. (E) – For Parishioners – Za parafian
7:00 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe
First Friday – November 1 – All Saints Day –
Wszystkich Świętych
8:00 A.M. (E) † Jan Bielak (23 r.ś.); dzieci z rodzinami
6:00 P.M. (P) – WYPOMINKI z Różańcem
7:00 P.M. (P) †† Za zmarłych wymienionych

w Wypominkach
First Saturday – November 2 – All Souls’ Day –
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8:00 A.M. (P) – O błogosławieństwo Boże i opiekę

Matki Bożej Niepokalanej dla Parafian
Msza św., Wypominki oraz
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

Sunday Liturgy
31 Ordinary Sunday –
31 Niedziela Zwykła
Saturday – November 2
5:00 P.M. (E) †† For deceased Parishioners;
Sunday – November 3
8:30 A.M. (P) †† Franciszek Rojek,

Janina, Stanisław, Józef Nieradka; M. Rojek

10:00 A.M. (E) †† For deceased Bishops, priests

and deacons of the Hamilton Diocese;

11:30 P.M. (P) †† Maria Kokosińska,

Stanisława, Franciszek Pałka; dzieci

Preparation for Confirmation
on Tuesday, October 29th at 6:00 pm in the parish
hall.
♦♦♦

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. Friday, November 1st, the All Saints Day
and 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 6:00 pm. Rosary with WYPOMINKI in
Polish at 6:00 pm, followed by Mass at 7:00 pm.
Visitations of the sick throughout the day. Saturday,
November 2nd, the All Souls’ Day and the First
Saturday of the month, the Polish Mass at 8:00 am
will be followed by WYPOMINKI and Rosary. Next
Sunday, November 3rd 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.
Next Sunday, November 3rd - WINTER TIME
Remember to reset your clocks one hour back!
All Sunday Masses will start at the new time.
Meeting of the PMBF Society (Polish Hall)
Just a reminder of Polish Mutual Benefit & Friendly
Society meeting on Monday, October 7th, 2019 at 6:30
p.m., 154 Pearl Street.
♦♦♦

27 październik 2019 r. – 30 Niedziela Zwykła
A “Thank You” note from CWL
A most sincere Thank You goes out to all
parishioners who have once again, generously
supported our Rummage Sale on October 19th with
donations. Our CWL members, who for over 3 days
put their hearts and souls into this event, made this a
great success and helped raise $ 832.00 for the future
needs of our church and community. Our CWL Motto
‘For God and Country”.
Thank you also to B&M Designs: Danuta
Moskala and family for taking care of our signage.
Their professionalism is highly recommended.
We hope you will join us at our next event on
Friday, November 22nd for the film on Euthanasia
called “Fatal Flaws”. Thank you again.
CWL
Sunday, October 20th, 2019
5:00 pm
8:30 am
10:00 am
11:30 am
Total

Offertory
Mission Sunday
$ 505.00 $ 95.00
$ 505.00 $ 145.00
$ 695.00 $ 96.00
$ 851.00
$ 155.00
$ 2,556.00 $ 491.00

Renovation Fund

$ 10.00

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

Sakrament Bierzmowania
Przygotowanie we wtorek 29 października o godz.
6:00 wieczorem w sali parafialnej.
♦♦♦

Ostatnie Nabożeństwa Różańcowe
w języku polskim we wtorek 29 i czwartek 31
października o godz. 7:00 wieczorem.
UWAGA – ZMIANA CZASU

Od następnej niedzieli 3 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.
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.

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Pierwszy
Piątek miesiąca – 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.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:30 do
10:00 rano oraz od 3:00 po południu do 6:45 wiecz.
Spowiedź św. od godz. 5:30 do 6:00 wieczorem.
Różaniec z Wypominkami o godz. 6:00 oraz Msza
św. o godz. 7:00, a po niej wymiana Tajemnic
Różańcowych. Odwiedziny chorych w domach
prywatnych przez cały dzień.
Dzień Zaduszny oraz Pierwsza Sobota miesiąca – 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.
Msza św. o godz. 8:00 rano, po niej Wypominki oraz
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
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 3 listopada o godz. 1:30 po
południu ks. Adam odprawi nabożeństwo modlitewne
na cmentarzu Św. Józefa w Brantford w intencji
naszych zmarłych. Zgromadzimy się tam wspólnie, by
objąć modlitwą wszystkich tych, którzy przekroczyli
już próg wieczności.

