November 10, 2019 – 32 Ordinary Sunday

Mass Intentions:
Monday – November 11 – Remembrance Day
8:00 A.M. (P) † Józef Piękosz; Tilley
Tuesday – November 12
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Helen Kramzyk; S. Wolak
† Mary Żuber; Z.C. Lewandowski
†† Deceased parents; E. Lechowicz
†† Deceased members of the Wiącek, Kucharski, Gibała,
Piechota and Rynkowski family; C.P.
7:00 P.M. (E/P) CONFIRMATION - BIERZMOWANIE
Wednesday – November 13
8:00 A.M.(P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski
dla Zofii i Jana Popielec z dziećmi; mama
† Zenon Dąbrowski; rodzina
† Stefania Biały; D.J. Azman-Zieliński
†† Eugenia, Dominik Bagiński; dzieci i wnuki
†† Maria, Stanisław Jarkiewicz; wnuczka
†† Alfons Wiącek, Elżbieta Skrzeczkowska
†† Z rodziny Danielak; J. Malusi
†† Z rodziny Łukasik, Gwizdal i Kiszka; M. Gwizdal
†† Julian Sowa, Zofia, Andrzej, Włodzimierz Leśniak;
E.M. Leśniak
Thursday – November 14
8:00 A.M. (E) – For Parishioners – Za parafian
Friday – November 15
8:00 A.M. (P) †† Janek, Olek, Witek Bieniek;

Sunday Liturgy

brat z rodziną

33 Ordinary Sunday –
33 Niedziela Zwykła
Saturday – November 16
5:00 P.M. (E) - For scholarship

recipients and all who
donated to the fund for the past 47 years

Sunday – November 17
8:30 A.M. (P) †† Maria, Józef, Adam,

Sławomir Kwiatkowski; rodzina

10:00 A.M. (E) † Krystyna Gotkowski (4 ann.);

husband & family
11:30 P.M. (P) † Andrzej Marcińczak (r.ś.); rodzina

Remembrance Day – November 11th
Canadians pause today in silence
to remember those who died in war and to pray for the
victims of aggression and inhumanity throughout the
world. This is a day to pray for peace, to consider what
we are doing as individuals, as a community and as a
nation to bring God’s peace into the world.

Prayer for Deceased soldiers
Father of all, we thank you for bringing us together to
pray for our Polish and Canadian soldiers, for all
veterans and comrades who fought for world freedom,
and for all people who endured suffering and hardship
during the World War II.
O God, by whose mercy the faithful departed find rest,
look kindly on your departed soldiers who gave their
lives in the service of their country. Give faith and love
to all and grant that Canada and all other nations
continue to work for everlasting peace and justice.
Merciful God, grant that through the passion, death,
and resurrection of your Son, our deceased may share
in the joy of your heavenly kingdom and rejoice in you
with saints forever. Amen.
♦♦♦

Mass at John Noble Home
on Thursday, November 14th, at 1:30 P.M. – for
residents and their families. Fr. Adam will be the
Celebrant.
♦♦♦

St. Joseph’s Parish Memorial Scholarship Fund
Trustees and Committee cordially invite Scholarship
Recipients’ families, friends and parishioners to the St.
Joseph’s Parish Memorial Scholarship Fund Awards
Ceremony at the celebration of Mass 5:00 pm,
Saturday, November 17, 2019, before the final
blessing. Following the Mass, the recipients, families,
friends and parishioners are invited to the Rectory for
coffee, tea and pastries to celebrate and congratulate
the recipients for their academic and community
accomplishments. The Trustees and Committee
congratulate the scholarship recipients on their
accomplishments, and thank all who have donated to
the Scholarship Fund over the past 47 years.
♦♦♦

Registration for First Holy Communion
for the year 2020 in the Parish Office during regular
hours. A Baptismal Certificate is necessary, if your
child was not baptized in our church. The preparation
will start in January 2020. Please indicate if your child
will be taking English or Polish classes. First Holy
Communion will be celebrated on May 17th, 2020.
♦♦♦

A meeting for altar servers’ candidates
(boys and girls) on Tuesday, November 19th at 6:00
P.M., in the church.
♦♦♦

If you have moved and changed your address
and/or phone number, please notify the Parish
Office.

10 listopad 2019 r. – 32 Niedziela Zwykła
Vocation Weekend
Next weekend November 17th- 18th we will be hosting
a Vocation Weekend in our parish. The newest priest
of the Congregation of the Resurrection, Fr. Rafael
Ma, CR will be present at all Masses and will preach
on different aspects of vocations in our lives.
Sunday, November 3rd, 2019
5:00 pm
8:30 am
10:00 am
11:30 am
Total

$
$
$
$
$

Offertory
735.00
870.00
745.25
845.00
3,195.25

Mission Sunday

$

20.00

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

Obchody Święta Niepodległości Polski
W dniu 11 listopada obchodzimy
Święto Niepodległości Polski. Msza św.
w intencji Narodu Polskiego dzisiaj o godz. 11:30.
Uroczysta Akademia o godz. 2:00 po południu na sali
PTWP przy ul. Pearl 154.
Modlitwa za poległych żołnierzy
Panie, Boże Wszechmogący, polecamy Twemu
miłosierdziu dusze naszych poległych żołnierzy,
którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i
przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju,
ale i Wiary świętej.
O Boże, niech to męczeństwo uwolni ich dusze
z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie.
Błagam Cię o to przez Mękę i Śmierć naszego
Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez
przyczynę i zasługi Jego Niepokalanej Matki oraz
świętych Patronów i Patronek naszego Narodu. Amen.
♦♦♦

Zapisy dzieci do I-szej Spowiedzi i Komunii
Świętej w roku 2020
w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Dla
dzieci ochrzczonych poza naszą parafią potrzebne jest
świadectwo chrztu. Lekcje religii będą prowadzone w
języku polskim i angielskim, a rozpoczną się w
styczniu przyszłego roku. Uroczystość Pierwszej
Komunii św. w niedzielę 17 maja 2020.
♦♦♦

Fundusz Stypendialny przy Parafii Św. Józefa
Członkowie komitetu stypendialnego serdecznie
zapraszają nagrodzonych studentów, ich rodziny i
przyjaciół oraz wszystkich parafian na Mszę św. w
sobotę 17 listopada o godz. 5:00 po południu.
Przed końcowym błogosławieństwem odbędzie się
ceremonia rozdania stypendiów. Bezpośrednio po
zakończonej Eucharystii nagrodzeni stypendyści,
ich rodziny i cała wspólnota parafialna zaproszeni
są do Sali parafialnej na kawę, herbatę i ciastkach.
Komitet serdecznie gratuluje studentom zdobytych
nagród i osiągnięć oraz dziękuje wszystkim tym,
którzy na przestrzeni 47 lat wpierali Fundusz
Stypendialny przy Parafii św. Józefa.
♦♦♦

Weekend Powołaniowy w parafii św. Józefa
W najbliższy weekend 17 i 18 listopada gościć
będziemy w naszej parafii ks. Rafała (Rafael) Ma,
CR ze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców.
Ks. Rafał został wyświęcony na kapłana 15 czerwca
br. i obecnie posługuje w parafii św. Franciszka z
Asyżu w Kitchener. Ks. Rafał wygłosi kazania na
wszystkich Mszach św. oraz opowie o swoim
powołaniu zakonnym.
♦♦♦

Spotkanie dla kandydatów na ministrantów
(chłopcy i dziewczynki) we wtorek 19 listopada o
godz. 6:00 wieczorem w kościele. Ceremonia
przyjęcia nowych ministrantów odbędzie się w
Uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada.
♦♦♦

Prosimy wszystkich Parafian, którzy w ostatnim
czasie zmienili miejsce zamieszkania i/lub numer
telefonu o podanie aktualnych informacji. Nowy
adres można wpisać na niedzielnej kopertce,
zaznaczając „nowy adres”, lub dzwoniąc do
kancelarii parafialnej.
♦♦♦

Ogłoszenia Polonijne
Koło Polek Gr. 10 ZPwK przy 126 Albion St.
zaprasza wszystkie członkinie na zebranie w środę
13 listopada o godz. 6:00 wieczorem.
Pani na emeryturze poszukuje pracy przy sprzątaniu
domów. Warunki do uzgodnienia. Po więcej
informacji można dzwonić: 226-920-3916.
♦♦♦

