Niedziela, 10 listopada 2013

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
CMENTARZ PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO - dzisiaj, tj. 10 listopada zbierana jest dodatkowa kolekta na Fundusz Cmentarzy. Jako parafia,
ponosimy pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku i remonty naszych cmentarzy. W obecnym roku, ponownie naprawiliśmy
fundamenty pod pomnikami w rzędach, gdzie fundamenty były najbardziej zniszczone. Usunęliśmy stare fundamenty, a na ich miejsce
zostały wylane fundamenty nowe. Upiększyliśmy teren przy bramie wjazdowej oraz przy drodze, na tyłach cmentarza
posadziliśmy nowe drzewa, a także odnowiliśmy Kalwarię. Prace te były kosztowne i dlatego składka ta pozwoli nam na
pokrycie kosztów, a zarazem na kontynuację dalszych niezbędnych prac wiosną. Apelujemy do wszystkich o pomoc w utrzymaniu
porządnego wyglądu naszego cmentarza, który jest miejscem ostatniego spoczynku naszych bliskich zmarłych. W zestawie kopert znajduje
się koperta koloru różowego przeznaczona do tej składki. Bóg zapłać za waszą ofiarność!!

Intencje Mszalne
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 błogosławieństwo Boże - rodzice
11:00
Za ++ członków Bractwa Świętego Ducha
Uwaga! Nie będzie Mszy Świętej wieczornej
PONIEDZIAŁEK - 11 listopada 2013 REMEMBRANCE DAY
7:00
W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN
8:00
Za + Jana Stroski
WTOREK - 12 listopada 2013
7:00
Za ++ zmarłych z rodziny Wejher, Formela oraz żyjących z rodziny z
obojga stron - Danuta i Leon Formela z rodziną
8:00
Za ++ męża Mieczysława Szkwarek i rodziców z obojga stron Szkwarek
i Kwas - Adela Szkwarek
10:00
Msza Święta w Holy Family Nursing Home
ŚRODA - 13 listopada 2013
7:00
Dziękczynna z okazji 25 lecia ślubu Roseanne i Michael Seymour J.I. Kostusik
18:30
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
19:00
1. Za ++ rodziców Marię i Piotra - synowie z rodzinami
2. Dziękczynna z okazji urodzin syna Bryan Podhorodecki, z prośbą o
zdrowie i błog. Boże - mama i tata
3. Za ++ rodziców Józefa i Józefę Bekus - Helena Bekus
4. Za ++ rodziców Jana i Eugenię Dudek - córka Zofia z rodziną
5. Za + Helenę Olbrecht - Krystyna Kołacz
6. Dziękczynna z okazji 4 urodzin wnuczki Elizabeth - dziadkowie
7. Za ++ z rodziny i dobrodziejów - Irek i Elżbieta Fiedeń
8. Za + męża Joseph Byczkowski - żona i dzieci
9. Za + Michała Głowackiego - rodz. Znamirowski
10. Za ++ męża Stanisława Mroczko, rodziców i rodzeństwo z obojga
stron - Helena Mroczko
11. Za ++ rodziców Czeżowski i Grubiak - dzieci
12. Za + Franciszka Marcinowski - rodz. P.T. Kołodziej
13. Za + Kazimierza Pankiewicz - rodz. P.T. Kołodziej
14. Za + Barbarę Stawski - Parafialny Klub Towarzyski
15. Do Matki Bożęj Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i błog.
Boże dla Basi - rodzice i brat Ratajczyk
16. Za + Józefę Kusal (1 miesiąc po śmierci) oraz zmarłe dusze z
rodziny - rodzina
17. Za ++ Violet i Bobby Strarzewski - znajoma
18. Za + Karen - znajoma
.CZWARTEK - 14 listopada 2013
7:00
Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości
8:45
Msza Święta w Polish Manor
PIĄTEK - 15 listopada 2013
7:00
Za + Marię Kuźma - rodzina
19:00
Za ++ rodziców z obojga stron i rodzeństwo oraz zmarłych z rodziny
Jarmuszczak, Brankovic, Zdunowskich i Luźnych - rodzina
SOBOTA - 16 listopada 2013
8:00
Za ++ Anielę i Antoniego Haduch - rodzina
17:00
Dziękczynna z okazji 93 urodzin taty Peter Burczynski, z prośbą o
zdrowie i błog. Boże - Frank i Wanda
.

DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu Świętego
dnia 9 listopada został włączony: Dominik Andrew PORCZEK
Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne gratulacje.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
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.

REMEMBRANCE DAY - obchodzimy w Kanadzie w poniedziałek, 11 listopada. Jest to dzień szczególny, poświęcony
pamięci żołnierzy poległych na frontach I i II Wojny Światowe,
ale także tych poległych na frontach wojen na całym świecie.
Módlmy się, aby ich bohatrstwo i ofiarę nagrodzil Bóg wieczną
chwałą w ojczyźnie niebieskiej.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
POLSKI – obchodzimy co roku 11 listopada,
dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od
rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i
Austrię. Módlmy się naszą Ojczyznę i naród
polski aby zjednoczony więzami sprawiedliwości cieszył się jednością i pokojem.
ZEBRANIE DLA MINISTRANTÓW I MINISTRANTEK odbędzie się w
piątek, 15 listopada, zaraz po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 19:00.
MINISTRANCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych kandydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. Tomaszem
Krzesik, OMI.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH, spotkania odbędą się:
 Grupa Niedzielna - 24 listopada, po wieczornej Mszy Świętej
 Grupa Czwartkowa - 28 listopada o 11:00
 Grupa Środowa - 18 grudnia, po wieczornej Mszy Świętej
SERDECZNE DZIĘKI SKŁADAMY:
 O. Tomaszowi Krzesik, OMI, paniom Ewie Sługockiej, Angie Slivinski
i Renacie Buksowicz za zorganizowanie i przeprowadzenie Balu
Wszystkich Świętych oraz ochotnikom, którzy im pomagali.
 Wszystkim rodzinom, które uczestniczyły w zabawie za wasze
zaangażowanie i poparcie
 Tym, którzy ofiarowali słodycze i chipsy oraz inne przedmioty dla
dzieci
 Lidze Katolickich Kobiet i Rycerzom Kolumba za finansowe wsparcie
tego wydarzenia.
PARAFIALNE CEGIEŁKI I PLAKIETKI FUNDUSZU CMENTARZY
 Symboliczne cegiełki, z wygrawerowanym nazwiskiem fundatora
zostały rozpoczęte wiele lat temu, jako akcja zbierania funduszy
na budowę nowego kościoła. Cegiełki te można zakupić w dalszym
ciągu cenie $500, a zebrane fundusze przeznaczone zostaną na
potrzeby kościoła. Kiedy zapełnimy tablicę, naszym celem jest
ułożenie ich według alfabetycznej kolejności.
 Symboliczne plakietki, które znajdują się w wejściu do kościoła
od strony parkingu zostały rozpoczęte jako akcja zbierania
funduszy na potrzeby naszych cmentarzy. Cena ich wynosi $350. Na
plakietce można umieścić nazwisko swoje lub uczcić pamięć po
osobie zmarłej.
 Ofiary złożone za zakup obu cegiełek można odpisywać od podatku
„Income Tax”.

Rok “C”

Niedziela, 17 listopada 2013

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
DZIĘKCZYNNY OBIAD DLA WOLONTARIUSZY - Liga Katolickich Kobiet organizuje dziękczynny obiad dla wolontariuszy, tych
którzy pomagali przy wyrobie pierogów, chrustów, gołąbków, etc. Na obiad ten zapraszamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
okazali pomoc Lidze podczas wielu parafialnych wydarzeń i uroczystości. Odbędzie się on w niedzielę, 17 listopada o godz. 12:00 w sali
parafialnej. W sposób szczególny zapraszamy tych, którzy pomagali przy robieniu pierogów, gdyż panie z Ligi chcą właśnie im okazać
swoją wdzięczność za ofiarną pracę na rzecz ich organizacji oraz naszego Kościoła. Wykonanie tak dużej ilości pierogów nie byłoby
możliwe bez waszej ofiarnej pomocy. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich wolontariuszy. Bóg zapłać!!

Intencje Mszalne

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 listopada 2013
8:00
Za ++ Władysława, Stanisławę i Henryka Bajno - rodz. Bajno
9:30
Za + Annę Bort - wnuczka
11:00
Za ++ rodziców Walerię i Stanisława Piec oraz brata Ryszarda Piec syn i brat z rodziną
18:00
Za ++ ojca Stanisława Sakwa i mamę Władysławę Gaj - dzieci z
rodziną
PONIEDZIAŁEK - 18 listopada 2013
7:00
W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN
8:00
Za + Ryszarda Majkrzyk - żona z rodziną
WTOREK - 19 listopada 2013
7:00
Za + Andrzeja Kozak - J.J.M.
8:00
Za ++ rodziców Annę i Michała Tracz, Józefa i Helenę Rydzygowski
oraz ciocię Marię i wujka Kazimierza - J.B. Rydzygowski
ŚRODA - 20 listopada 2013
7:00
Dziękczynna w intencji Roseanne i Michael Seymour, z prośbą o
zdrowie i błog. Boże - B.P. Burtnick
18:30
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
19:00
1. Za + Frank Matuszak - dzieci
2. Za + Jana Nowicki (rocz.) - żona i syn z rodziną
3. Za + Andrzeja Kozak - rodz. Żołędowski
4. Za + Bogusława Sarnecki - brat z żoną
5. Dziękczynna, zprośbą o zdrowie i błog. Boże dla syna Mike
Yurkowski - mama
6. Za ++ Bogdana i Szczepana Ceglarskiego - rodzina
7. Za ++ męża Czesława Ziętek i Jadwigę Ziętek - żona Stefania
8. Za ++ męża Jana Koniecznego i córkę Wandę Konieczną - żona i
mama Stefania
9. Za ++ rodziców Kazimierza i Annę Ostrowskich - córka Stefania z
rodziną
CZWARTEK - 21 listopada 2013
7:00
Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości
8:45
Msza Święta w Polish Manor
PIĄTEK - 22 listopada 2013
7:00
Za ++ siostrę Cecylię Byzio oraz Józefa Gibek - Helena Majewski
19:00
Za ++ z rodziny Grubiak, Czeżowski, Dobrowolski i Ciesielczyk U.Z. Grubiak
SOBOTA - 23 listopada 2013
8:00
Za + Emilię Wanic - Anna i Henryk Wanic
17:00
Za ++ z rodziny Dunikowskich - Helena Sienkiewicz

KOPERTY NA WYPOMINKI zostały wyłożone w kościele.
Wypominki można składać w tych kopertach wraz z
niedzielną składką albo w biurze parafialnym.
WYPOMINKI W dzień Wszystkich Świętych oraz przez cały miesiąc
listopad koncentrujemy naszą uwagę na tych, którzy cieszą się już radością
nieba, jednak nie możemy zapomnieć o tych, którzy w czyśćcu oczekują na
spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Często są to nasi bliscy, znajomi i
przyjaciele, o których wiemy, że w ich życiu były blaski i cienie, których
znaliśmy i których życie pamiętamy. Stąd modlimy się za nich w
wypominkach, ofiarujemy za nich odpusty, a przede wszystkim składamy
za zmarłych Ofiarę Eucharystyczną. Oni potrzebują naszego wsparcia.
Modląc się za nich sami wzrastamy duchowo, co jest bardzo ważne w
perspektywie naszego zbawienia.
NOWENNĘ DO CHRYSTUSA KRÓLA rozpoczniemy odmawiać
w piątek 15 listopada i trwać ona będzie do soboty 23 listopada.
Uroczystość Chrystusa Króla przypada w niedzielę 24 listopada.
Nowennę będziemy odmawiać: w poniedziałek i wtorek o 7:30
rano, w środę razem z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, czyli o 18:30, w czwartek prosimy o odmawianie Nowenny w
domu, w piątek o 18:30, w sobotę o 8:30 rano, a w niedzielę o 9:00 rano.
ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA odbędzie się w niedzielę, 10
listopada o godz. 19:00.
ZEBRANIE BRACTWA ŚWIĘTEGO DUCHA odbędzie się w niedzielę, 17
listopada o godz. 14:30, bedzie to zebranie ogólno-wyborcze, dlatego
zapraszamy wszystkich członków.
ZEBRANIE SODALICJI RÓŻAŃCOWEJ odbędzie się w piątek, 22
listopada o godz. 17:45 w kaplicy.

PARAFIALNE PROGRAMY RADIOWE CKJS 810 AM W ROKU 2013.
Koszt transmisji rocznie wynosi $15,288.00, natomiast transmisja
Pasterki $724.50, także w sumie na programy radiowe parafia wydaje
rocznie $16,012.50. Do tej pory udało nam się zebrać już kwotę $15,240.
Pozostało nam zeledwie $770 do zebrania całej sumy. Utrzymanie
nadawania tych programów na fali radiowej jest bardzo ważne dla osób
chorych i starszych szczególnie. To właśnie w ich imieniu apelujemy do
wszystkich o poparcie finansowe, gdyż dla nich Msza Święta radiowa jest
jedynym sposobem uczestniczenia w Niedzielnej Eucharystii. Zwracamy
się z apelem do wszystkich wiernych o pomoc w zebraniu brakujących
funduszy, tak aby Msza Święta mogła być w dalszym ciagu nadawana na
falch radiowych. Dziękujemy tym, którzy w ostanim czasie złożyli ofiary, są
to:
NIEDZIELA - 24 listopada 2013
I. Ehrlich
$100
I. Lukawiecki
$100
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
J. M Marcinowski $100 (wygrana w Loterii Bazaru)
8:00
Dziękczynna z okazji 35 lecia ślubu Janusza i Bogusi Rydzygowski $50
własna Z. Potrebko
S. K. Rudzki
$400
9:30
Za + żonę Genowefę Majszyk - mąż Henryk z córkami
B. Stasiewicz
$50
11:00
Za ++ Katarzynę i Stanisława Kuchno - córka
E. Ekiel
$100
18:00
Za ++ rodziców Eugenię i Jana Dudek - córka Krystyna z rodziną
J.Ościak
$100
R. K. Stromecki
$100
ODESZLI DO PANA:
+ Martin DUDZIK
Anonimowo
$50
+ Jan MACKOW
+ Hilda SOJKA
„Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie..............”

ADWENTOWE REKOLEKCJE 2013 - parafialne rekolekcje adwentowe w
obecnym roku zostaną przeprowadzone w dniach od 1 do 4 grudnia.
Poprowadzi je Misjonarz z Madagaskaru O. Adam Szul, OMI, który podróżuje
po całej Kanadzie w celu zebrania pomocy finansowej dla wsparcia Oblackich
Misji na Madagaskarze. Zachęcamy wszystkich wiernych do uczestnictwa.

SKŁADKI PARAFIALNE

Bóg zapłać za składane ofiary !!!

27 października - Regularna Składka Niedzielna
$ 5,874.00
3 listopada - Regularna Składka Niedzielna
$ 6,086.00
3 listopada - Fundusz Gospodarczy
$ 3,176.00
Dzisiaj mamy drugą składkę na Fundusz Cmenterzy
Następna kolekta na Sharing God’s Gift’s będzie 17 listopada
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku?

