
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK -  28 października  2013  
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  7:30 Nabożeństwo Różańcowe 
  8:00        Za + Janinę Starak - rodz. Starak  
 

WTOREK - 29 października 2013  
  7:00 Za + Gregory Fedon - mama z rodziną 
  7:30 Nabożeństwo Różańcowe 
  8:00 Za + Ignacego Żywotkiewicz - żona z dziećmi 
 

ŚRODA -  30 października 2013  
  7:00  Za + Stanisława Kaszuba - rodzina Szwarc 
18:30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE I NOWENNA   
19:00  1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki -  

 mama 
 2. Za ++ rodziców Walentego i Stanisławę Zbróg oraz męża Henryka  

 Zbróg - Krystyna Zbróg 
 3. Za ++ z rodziny Czemeryński i Staśkiewicz 
 4. O zdrowie dla wujka Piotra Burczyńskiego i za świętej pamięci Helenę  

 Burczyńską - Halina 
 5. Za ++ Stefana i Teresę Baliński - Andrzej z rodziną 
 6. Za + Franciszka Marcinowski - rodz. Ćwikła 
 7. Za + Kazimierza Pankiewicz - rodz. Podlesiecki 
 8. Za + syna Edmunda - rodzice 
 

.CZWARTEK - 31 października 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:00 Nabożeństwo Różańcowe w Polish Manor 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

I PIĄTEK MIESIĄCA - 1 listopada 2013  
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWĘTYCH 
  7:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
19:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
 

SOBOTA - 2 listopada 2013 DZIEŃ ZADUSZMY 
  8:00  ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
17:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
. 

 ODESZLI DO PANA: 
                 + Józefa GARDECKA,  + Edmond KLAPECKI,  
 + Janusz OSTROWSKI  + Elizabeth (Barbara) STAWSKI 

 „Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie..............” 
 
.                                                                      
ZNICZE NA CMENTARZU ŚWIĘTEGO DUCHA -  w niedzielę, 27 
października będziemy sprzedawać znicze po porannych Mszach 

Świętych, w wejściu do kościoła od strony parkingu, dla osób które chcą je 
nabyć przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Zgodnie z piękną polską 
tradycją zapalamy je na grobach naszych bliskich zmarłych. Osoby, których 
bliscy pochowani są na odległych cmentarzech rozsianych po całym świecie, 
mogą zapalić pamiątkowy znicz pod Kalwarią na naszym cmentarzu. 
 

KSIĄŻKA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2014 - rozpoczniemy 
przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2014 we wtorek, 12 listopada w 
godzinach urzędowania kancelarii. Tak samo jak w ubiegłym roku, przyjmować 
będziemy tylko po trzy intencje od osoby (w tym tylko jedną na niedzielę lub 
sobotę wieczorem). Nie dotyczy to intencji środowych. 

Niedziela,  27 października 2013 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 

Dumni ludzie mają zamknięte umysły i serca. Podobnie jak faryzeusze, którzy uważali siebie za lepszych od innych. 

Człowiek pokorny uzna swoje winy i ze skruszonym sercem stanie przed Bogiem. Modlitwa takiego człowieka 

zostanie wysłuchana. Odpowiedź na naszą modlitwę uzyskamy, gdyż Bóg jest miłosierny. 

SHARING GOD’S GIFTS 2013 

 Naszym celem w roku 2013 jest zebranie sumy: $ 80,220.00 
 Do tej pory zebraliśmy: $ 20,894.00 
 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 zostały wyłożone w koście-
le. 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. 
  

I-SZY PIĄTEK MIESIĄCA  przypada 1 listopada.  Zachęcamy wiernych 
do uczestnictwa w Mszy Świętej o 19:00. Na godzinę przed Mszą Świętą 
będzie okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej.  
 

Odwiedziny chorych i starszych ze względu na Uroczystość 
Wszystkich Świętych wyjątkowo w tym miesiącu odbędą się w czwartek 
7 i piątek 8 listopada. Prosimy o zgłaszanie ich do biura parafialnego. 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  odbywa 
się w każdy pierwszy piątek miesiąca w kaplicy  od 19:30 do 
21:00. 
 
 

MINISTRANCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych kan-
dydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. Tomaszem 
Krzesik, OMI. 
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH,  spotkania odbędą się: 
 Grupa Środowa - 6 listopada, po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Czwartkowa - 28 listopada o 11:00 
 Grupa Niedzielna - 24 listopada, po wieczornej Mszy Świętej 
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY panu Piotrowi Kołodziej, który pełni funkcję 
Grant Knight za zorganizowanie Rycerzy Kolumba, którzy przyszli w 
ubiegłą środę i zrobili porządki wokół kościoła. Bardzo serdecznie 
dziękujemy im za ofiarowanie swojego czasu i dbanie o wygląd naszego 
kościoła. 
 

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Zabawa rodzinna w czwartek, 31 
października o 19:00. Uczestników zachęcamy  do przebrania się za 
ulubionego świętego.  
Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian o da-
rowiznę słodyczy na zabawę, dlatego że nie mamy 
wystarczającej ilości. Słodycze można przynosić do kance-
larii parafialnej, a podczas zabawy rozdawane będą one dla 
dzieci. 

Intencje Mszalne 

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


WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH - 1 listopada - Miesiąc listopad jest 
okresem szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W sposób 
wyjątkowy więc módlmy się za dusze naszych bliskich zmarłych, 
nawet jeżeli ich groby są w dalekiej Polsce lub na innym krańcu 

ziemi. Pamiętajmy o sile modlitwy, zapalonego światła i słów: „wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im 
świeci......” A nawet jeżeli nikt bliski naszemu sercu nie spoczywa na 
kanadyjskim cmentarzu, znajdzie się tam opuszczony grób i ktoś, kto czeka 
na modlitwę „przechodnia”. Nie zapominajmy o tych, o których nikt już nie 
pamięta. Bo przecież modlitwa za nich to nasz chrześcijański obowiązek.  
 

* UWAGA: 1 LISTOPADA W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
- BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE. 
 

ODPUST ZUPEŁNY uzyskać można od 1 do 8 listopada za odwiedzenie 
cmentarza i dobrowolną modlitwę w intencji zmarłych. Warunkiem jest stan 
łaski uświęcającej czyli wolność od jakiegokolwiek grzechu. 
 

DZIEŃ ZADUSZNY - 2 LISTOPADA. Tego dnia zwłaszcza sprawując 
Eucharystię, Kościół nie zaprzestaje wstawiać się za braćmi naszymi, którzy 
zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Modli się za zmarłych, których wiarę znał 
jedynie Bóg i za wszystkich, którzy zeszli z tego świata. Niech nam towarzyszą 
słowa liturgii: „Dla wiernych Twoich Panie, życie zmienia się, ale nie 

kończy". 
 

ZEBRANIE LIGI KATOLICKICH KOBIET odbędzie sie w 
niedzielę, 3 listopada, zaraz po zakończeniu Mszy Świętej o 9:30. 
 

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA odbędzie się w niedzielę, 10 
listopada o godz. 19:00. 
 

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 $14,090.00 Dziękujemy tym, którzy już złożyli ofiary, a są to: 
G. Wrobel  $50  S. Mrozek  $100 
J. Bort  $200  H. Mroczko $100 
D. Brzoza  $20  W. Babij  $50 
Z. M. Dziarmaga $10  J.M. Leskovjan $50 
B. M. Fedorowicz $100  I. Ehrlich  $200 
D. L. Formela $100  M. Jilani  $100  
Z.U. Grubiak $100  L. M. Kowalski $100 
J. Kotowicz $100  Anonimowo $20 
Z.Kroczak  $100  E. J. Rekrut $200 
Ch.J. Stankiewicz $200  
Ponieważ nie jesteśmy w stanie pokryć brakujących funduszy, będziemy 
zmuszeni do powiadomienia stacji radiowej, że nie będziemy mogli 
kontynuwać nadawania programów w następnym roku, jeżeli do końca 
listopada nie nazbieramy brakującej sumy $910.00.00. Byłoby to bardzo 
niefortunne, gdyż programy te są nadawane z naszego kościoła przez 
wiele już lat. Osoby starszye oraz te, które nie mogą uczestniczyć w 
niedzielnej Mszy Świętej słuchają tej audycje co tygodnia. Apelujemy o 
pomoc w utrzymaniu nadawania tych programów na fali radiowej. 

 
ZMIANA CZASU Z LETNIEGO NA ZIMOWY nastąpi z soboty na 

niedzielę, 3 listopada. Cofamy nasze zegarki o godzinę. 

 

Niedziela,  3 listopada 2013  Rok “C” 

ARCHIDIECEZJA WINNIPEG - Dotarły do nas wszystkich wiadomości o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło centralne Filipiny w okolicach Bohol i Ceba, 
oraz o ofiarach w ludziach i wielkich zniszczeniach, które przyniósł ten kataklizm. Wielu filipinskich księży oraz wiele parafian Archodiecezji Winnipeg 
pochodzi z tych stron i  w momencie kiedy oni martwią się o swoje rodziny i przyjaciół, ofiarujemy im nasze modlitewne wsparcie,  
Zgodnie z apelem arcybiskupa, jako znak solidarności  z ludźmi z Centralnych Filipin, zostanie przeprowadzona dodatkowa kolekta przy wyjściu z kościoła 
w tą sobotę i niedzielę, tj. 26-27 października. Prosimy parafian o hojność i poparcie  tego ważnego celu. 
 

       - Wiadomość podana przez kancelarię Arcybiskupa James Weisgerber. 

 

SKŁADKI PARAFIALNE                                      Bóg zapłać za składane ofiary!!  
13 września - Regularna Składka Niedzielna $ 7,211.00 
20 października - Regularna Składka Niedzielna $ 7,583.00 
20 października - Sharing God’s Gifts  $ 1,830.00 
Następna składka na Fundusz Gospodarczy - 3 listopada  
Kolekta na Fundusz Cmentarzy będzie 10 listopada  
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 

Będę cię wielbił, Boże mój i Królu. 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA -  3 listopada 2013   
  8:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
  9:30 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
11:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
18:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
PONIEDZIAŁEK -  4 listopada 2013   
  7:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
  8:00        ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
  9:15 Msza Święta z udziałem dzieci i nauczycieli ze Szkoły Ducha Świętego 
11:00 Msza Święta w St. Joseph’s Residence 
WTOREK - 5 listopada 2013  
  7:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH   
  8:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
ŚRODA -  6 listopada 2013  
  7:00  ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
18:30 NOWENNA  DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
CZWARTEK - 7 listopada 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
PIĄTEK - 8 listopada 2013  
  7:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
19:00 ZA ZMARŁYCH POLECANYCH W WYPOMINKACH PARAFIALNYCH 
SOBOTA - 9 listopada 2013  
  8:00  Za + John Paul Sokol - rodzina 
17:00 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże z okazji 1 urodzin dla  

 wnuka Evan Golanski - babcie i dziadek 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA -  10 listopada 2013   
  8:00 Za ++ Jadwigę i Edwarda Kołodziej - syn z rodziną 
  9:30 Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu Tadeusza i Christine Gawlik z  

 prośbą o zdrowie i błogoslawieństwo Boże - rodzice 
11:00 Za ++ członków Bractwa Świętego Ducha 
Uwaga! Nie będzie Mszy Świętej wieczornej 
 

GRATULUJEMY wszystkim tym, którym dopisało szczęście i wygrali 
nagrody w tegorocznej Loterii Bazarowej, są to: #1 - (4831) - Tadeusz Tomala, 
#2 - (4090) - Richard Ryzner, #3 - (0545) - Ed Chonstkewicz,  #4 - (1050) - 
Bernadette Gabriel, #5 - (1479) - Henryk Janus, #6 - (2832) - Maria Marcinowski, 
#7 -(4534) - Bernice Stocki, #8 - (3867)- Josephina Rak, #9 - (2852) - Michał 
Markiewicz, #10 - (3589) - Anna Piec. Podczas Bazaru, panie z Ligi Katolickich 
Kobiet zarobiły $5,587.80 ze sprzedaży. Bardzo serdecznie dziekujemy wszytkim 
uczestnikom bazaru, za wasze poparcie. Zebrane fundusze zostaną przekazane 
na potrzeby naszego kościoła. 

 Dziękujemy wszystkim tym, którzy oddali książeczki bazarowe, niestety 
ponownie nie wszystkie książeczki zostały zwrócone. Jeżeli jesteś w posia-
daniu książeczki i nie mogłeś jej jeszcze oddać, prosimy o jej zwrot w 
jak najszybszym terminie. Otrzymanie licencji na następny rok na tak 
ważną dla naszej parafii loterię, uzależnione jest od tego, czy rozliczymy 
się przed Gaming Commission ze wszystkich wydanych losów, nawet 
jeżeli nie brały udziału w loterii. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy paniom z Ligi Katolickich Kobiet za ich 
poświęcenie, trud i cieżką pracę, którą włożyły w przygotowanie i 
przeprowadzenie Jesiennego Bazaru  

 Dziekujemy wszystkim, którzy ofiarowali wypieki oraz przedmioty  na 
wysprzedaż oraz koszyki z nagrodami 

 Dziękujemy ochotnikom, którzy pomagali przy robieniu pierogów, oraz 
gotowaniu gołąbków, bigosu i flaczków, potrawy były bardzo smaczne! 

 Uczniom ze Szkoły Ducha Świętego dziękujemy za pomoc przy porządko-
waniu stołów na sali, mycie naczyń w kuchni oraz pomoc przy „Fish Pond” 

 Wolontariuszom, którzy pomagali przy loterii „Fish Pond” oraz przy Kole 
Fortuny przekazujemy również serdeczne podziękowania. 

Intencje Mszalne 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 


