
 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA -  13 października 2013   
  8:00 Za + Kazimierza Kapustka - syn z rodziną 
  9:30 Za + ojca Peter Kowalchuk - córka z rodziną 
11:00 Za + Romana Misiak - żona z dziećmi 
Uwag! Nie będzie Mszy Świętej wieczornej 
 

PONIEDZIAŁEK -  14 października  2013  
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  7:30 Nabożeństwo Różańcowe 
  8:00        Za ++ rodziców Stanisława i Annę Pietrzyk i brata Władysława - Zofia  

 Mucha 
WTOREK - 15 października 2013  
  7:00 Za + John Tomaka - Mitch Szwarc 
  7:30 Nabożeństwo Różańcowe 
  8:00 Za + Jana Stroski 
 

ŚRODA -  16 października 2013  
  7:00  Za ++ Marcina i Annę Makodański - Anastazja Leckay 
18:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE I NOWENNA   
19:00  1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji  

urodzin mamy - synowie z rodzinami 
 2. Za ++ Antoninę, Wandę, Helenę, Michała, Kazimierza i Lecha Fulmyk        

 - J. Lorenc 
 3. Z prośbą o szczęśliwą podróż dla rodziny Czemeryński 
 4. Za ++ Mikołaja Jurczenkę i jego córkę Julię oraz Piotra Wigórskiego -  

Bronisław Grad 
 5. Dziękczynna z okazji 25 urodzin córki Ani, z prośbą o zdrowie i opiekę 

 Matki Bożej - rodzice 
 6. O pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla  

Jacqueline - Zofia 
 7. Za + Edwarda Miedzybrocki 
 8. Za ++ mamę Katarzynę Turczyn oraz dziadków Annę i Michała -  

córka z rodziną 
 9. Za ++ Wasyla i Annę Ichnat - rodzina 
 10. Za ++ Krystynę Krawczuk i jej rodziców - koleżanka 
 11. Za + tatę, dziadka i pradziadka Franciszka Marcinowski, zmarłego w  

Polsce - syn z rodziną 
 12. Za + Michaela Tydryn - rodz. Marcinowski 
 13. Za+ Klementynę Jańdzińską, zmarłą w Polsce - rodz. Marcinowski 
 

.CZWARTEK - 17 października 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:00 Nabożeństwo Różańcowe w Polish Manor 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

PIĄTEK -  18  października 2013  
  7:00 Za ++ Stefanię i Augustyna Raróg - wnuki 
18:30 Nabożeństwo Różańcowe 
19:00 Za + Jana Jaskot - Jola i Staszek Morydz 
 

SOBOTA - 19 października 2013  
  8:00  Za ++ męża Bogdana, rodziców Wandę i Józefa Jurdeczka, Marię i 
  Szymona Potrebko oraz zmarłych z rodziny - Zofia Potrebko 
  8:30 Nabożeństwo Różańcowe 

17:00 Za ++ Marię Słowik (11 rocz.) - mąż z rodziną 
. 

       ODESZLI DO PANA: 
                + Martha BLAWAT                                 + Waclawa HALATKO    
                                        + Kazimierz PANKIEWICZ 
                  „Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie... 

                                                                                   

Niedziela,  13 października 2013 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. 

 
Stale powinniśmy dziękować Bogu za Jego dobroć. On daje nam życie przez śmierć i zmartwychwstanie swojego 
Syna Jezusa Chrystusa. My wiemy, że jeśli umrzemy z Nim to razem z Nim, będziemy żyli. Jesteśmy jak owi 
trędowaci, którzy zostali uzdrowieni przez zbawienną moc Chrystusa. Tylko On może nas oczyścić i uzdrowić. 

SHARING GOD’S GIFTS 2013 

 Naszym celem w roku 2013 jest zebranie sumy: $ 80,220.00 
 Do tej pory zebraliśmy: $ 18,824.00 
 Podatek Diecezjalny za rok 2013 wynosi: $ 21,648.00 
 W roku 2013 musimy zapłacić Archidiecezji razem: $ 101,868.00 
 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ   
Zachęcamy wiernych do udziału w nabożeństwach, które w naszej 
świątyni odbywają się: 
 w poniedziałki i wtorki o 7:30, 
 w środy i piątki o 18:30, 
 w czwartki w Polish Manor o 8:00,  
 w soboty o 8:30 rano. 
 

KOPERTY NA WYPOMINKI zostaną wyłożone w kościele dzisiaj, tj. 29 
września. Można je oddawać wraz z niedzielną składką lub przynosić do 
kancelarii parafialnej. 
 

WYPOMINKI  Mimo, że w dzień Wszystkich Świętych koncentrujemy 
naszą uwagę na tych, którzy cieszą się już radością nieba, to jednak 
nigdy nie mamy pewności, czy nasi bliscy zmarli ten wieczny odpoczynek 

osiągnęli już w pełni. Stąd modlimy się za nich w 
wypominkach, ofiarujemy za nich odpusty, a przede 
wszystkim składamy za zmarłych Ofiarę Eucharystyczną. 
Oni potrzebują naszego wsparcia, ale tak naprawdę to 

my - modląc się za nich – sami wzrastamy duchowo, co jest bardzo 
ważne w perspektywie naszego zbawienia. Wszyscy bowiem kiedyś 
odejdziemy do Pana. 
  

MINISTRANCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych kan-
dydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. Tomaszem 
Krzesik, OMI. 
MINISTRANCI I MINISTRANTKI swoje comiesięczne spotkanie będą 
mieli  w piątek 25 października o godzinie 19.30.  
POLSKI CHÓREK DZIECIĘCY SCHOLA - prosimy rodziców do zachę-
cenia dzieci do wstąpienia do chórku. Osoby zainteresowane proszone 
są o kontakt z o. Tomaszem Krzesik, OMI. 
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH,  spotkania odbędą się: 
 Grupa Środowa - 16 października po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Czwartkowa - 17 października o 11:00 
 Grupa Niedzielna - 20 października po wieczornej Mszy Świętej 
 

ZEBRANIE BRACTWA ŚWIĘTEGO DUCHA odbędzie się w niedzielę, 
20 października o godz. 14:30.  
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla wszystkich, którzy poświęcili swój 

czas i wysiłek pracując na rzecz naszego kościoła. A są to następujące 
osoby: 

 Piotr Kołodziej i wszyscy Rycerze Kolumba za kierowanie ruchem 

w okolicy cmentarza w czasie tegorocznych modlitw za zmarłych. 

 Eugeniusz Podlesiecki, Edward Skomro i Janusz Nowak za 

naprawę i zabezpieczenie ogrodzenia wokół kościoła. 

 Joe Ostrowski za prace elektryczne i nadzór nad systemem el-

ektryfikacyjnym naszego kościoła. 

 Tadeusz Kapustka za wszelkie pracę i nadzór nad systemem kom-

puterowym. 

 Bernadette Gabriel i Zofia Bodek za przepiękną dekorację z okazji 

Święta Dziękczynienia w naszym kościele.  

Intencje Mszalne 

http://www.archwinnipeg.ca/index.php


LOTERIA BAZOROWA Osoby, które otrzymały ksiażeczki zobowiazane 
są do ich zwrotu, nawet jeżeli nie zamierzają uczestniczyć w loterii. 
Zgodnie z regulaminem Manitoba Gaming Control Commisio, jesteśmy 
zobowiązani do rozliczenia się z każdego wydrukowanego losu. Jeżeli 
nie rozliczymy się ze wszystkich losów, nasza licencja  zostania 
wstrzymana. 

 

      PANIE Z LIGI KATOLICKICH KOBIET proszą wszystkich 
      parafian o: 
 
 

 Zwracanie książeczek loterii bazarowej do biura parafialnego. 
Można to zrobic wraz z niedzielną składką, pocztą lub wrzucając 
do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach przy wejściu do 
biura. 

 
 Pomoc przy wyrobie pierogów, w środę 16 października w sali 

parafialnej o godz. 9:00. 
 
 Darowiznę rzeczy, które można wykorzystać do tzw. Silent Auction, 

Christmas Craft Table, Will of Fortune lub Fish Pond 
 
 Domowe wypieki, które można przynosić w sobotę 19 października  

lub niedzielę 20 października do kuchni. 
 
PARAFIALNE PROGRAMY RADIOWE CKJS 810 AM W ROKU 2013. 
Koszt transmisji rocznie wynosi $15,000.00. Ponownie zwracamy się z 
prośbą do wszystkich o pomoc w opłaceniu kosztów, tak aby w dalszym 
ciągu audycja radiowa i Msza Święta mogły być nadawane. Dotychczas 
zebraliśmy $12,190.00 Dziękujemy tym, którzy już złożyli ofiary, a są to: 
S. Krzywdzinska  $50 H. Kozubski $50 
T. A. Sposób  $90 G. Wróbel  $50 
Anonimowo  $500 Rodzina Sławiński $100 
Z. Jendras  $80 T. J. Drapala $100 
Anonimowo  $50 F. Raley  $10 
Sodalicja Różańcowa $800 J. Kotowicz $100 
Ponieważ nie jesteśmy w stanie pokryć brakujących funduszy, 
będziemy zmuszeni do powiadomienia stacji radiowej, że nie 
będziemy w stanie kontynuwać nadawania programów w następnym 
roku, jeżeli do końca listopada nie nazbieramy brakującej sumy 
$3,000.00. Byłoby to bardzo niefortunne, gdyż programy te są 
nadawane z naszego kościoła przez wiele już lat. Wiele osób 
starszych oraz tych, które nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy 
Świętej słucha te audycje co tygodnia. Apelujemy do każdego o 
pomoc w utrzymaniu nadawania tych programów na fali radiowej. 
 

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Zabawa rodzinna w czwartek, 31 
października o 19:00. Zachecamy uczestników do przebrania się za ulu-
bionego świętego. Wszystkich, którzy pragną wspomóc tę inicjatywę 
prosimy o  ofiarowanie słodyczy dla dzieci. Można je składać w biurze pa-
rafialnym. Przyjmujemy też drobiazgi, które posłużą jako nagrody dla 
dzieci. Mile widziana jest każda osoba, która chciałaby pomóc w organizacji 

 

Niedziela,  20 października 2013  Rok “C” 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PARAFIALNY JESIENNY BAZAR 

 

W niedzielę 20 października odbędzie się doroczny Jesienny Bazar organizowany przez Ligę Katolickich Kobiet. Zapraszamy więc 
wszystkich do sali parafialnej po Mszach Świętych o 8:00, 9:30 i 11:00, gdzie będzie można nabyć  oraz skonsumować na miejscu do-
mowe wypieki, pierogi i gołąbki. Wśród atrakcji znajdzie się stół Bożonarodzeniowy ze świątecznymi ozdobami a także “Silent Auction”, 
“Wheel of Fortune” oraz “Fish Pond” dla dzieci. Jak zwykle główny punkt programu stanowi Loteria Bazarowa - losowanie nagród od-

będzie się o 12:30. Niech nikogo z parafian nie zabraknie na tegorocznym Jesiennym Bazarze. Panie z Ligi Katolickich Kobiet proszą  o wasze poparcie, 
ponieważ spędziły cały tydzień ciężko pracując, aby wszystko przygotować na czas.  

 

SKŁADKI PARAFIALNE                                      Bóg zapłać za składane ofiary!!  
29 września - Regularna Składka Niedzielna $ 6,450.00 
6 października - Regularna Składka Niedzielna $ 6,481.00 
6 października - Fundusz Gospodarczy  $ 3,338.00 
Następna składka na Sharing God’s Gifts - 20 października   
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 
 

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA -  20 października 2013   
  8:00 Za + mamę Wandę Kiełczewską (1 rocz.) - córka z rodziną 
  9:30 Za + Marię Bort - mąż i córka 
11:00 Za + Feliksa Leszczyńskiego - syn z rodziną  
18:00 Za + mamę Emilię Wanic (2 rocz.) - córka z rodziną 
 
PONIEDZIAŁEK -  21 października 2013   
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  7:30 Nabożeństwo Różańcowe 
  8:00        Za + Czesława Partykę - rodzina Dubiel 
  11:00 Msza Święta w St. Joseph’s Residence 
 
WTOREK - 22 października 2013  
  7:00 Za ++ Peter Lesiuk, Sophie Lesiuk, Elizabeth Slocombe i Stanley  

Sereacki - Felix i Karen Lesiuk 
  7:30 Nabożeństwo Różańcowe 
  8:00 Za + Piotra Wigórski - Helena Majewski z rodziną 
 
ŚRODA -  23 października 2013  
  7:00  Za + Stanisława Kaszuba - rodzina Szwarc 
18:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE I NOWENNA  
19:00  1. Dziękczynna za otrzymane laski, z prośbą o zdrowie i  

błogosławieństwo Boże dla Tomka - mama 
 2. Za ++ Stefana (2 rocz.), Franciszkę (8 rocz.) i Piotra (42 rocz.) z  

rodziny Piasecznych - Zbyszek z żoną i dziećmi 
 
CZWARTEK - 24 października 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:00 Nabożeństwo Różańcowe w Polish Manor 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 
PIĄTEK - 25 października 2013  
  7:00 Za + Stanisława Kaszuba - rodzina Szwarc 
18:30 Nabożeństwo Różańcowe 
19:00 Za + Zbigniewa Dubiel - syn z rodziną  
 
SOBOTA - 26 października 2013  
  8:00  Za + Józefa Jankowski - córki 
  8:30 Nabożeństwo Różańcowe 
17:00 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny Grubiak -  

U.Z. Grubiak 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA -  27 października 2013   
  8:00 Za ++ Marię i Stanisława Załuski - T.T. Wojcik 
  9:30 Za + żonę Annę Zysk (3 rocz.) - mąż z rodziną 
11:00 Za ++ braci Antoniego, Kazimierza i Jana Praski - rodzina 
18:00 Za ++ Janinę Wieczorek (1 rocz.) i zmarłych z rodziny - córka 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY - dzisiejsza niedziela ( 20 października) w 
całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień 
Misyjny, podczas którego  modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych 
i świeckich. To stosowny czas abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia 
Kościoła należy powołanie misyjne.  
 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA przypada w poniedziałek 14 
października. Wszystkim wiernym życzymy miłego odpoczynku w 
gronie rodzinnym oraz radosnego świętowania. 

Intencje Mszalne 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 


