Niedziela, 29 września 2013

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
DOROCZNE MODLITWY NA CMENTARZU PARAFIALNYM (4387 Main Street) odbędą się w niedzielę, 6 października o godz. 15:00. Zapraszamy wszystkich
wiernych do wspólnej modlitwy za zmarłych z naszych rodzin oraz znajomych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, a także za wszystkich wiernych
zmarłych. W obecnym roku prace remontowe na naszym cmentarzu zostały zakończone. Napis na branie został naprawiony i umocowany, także prace przy
bramie zostały całkowicie sfinalizowane. W tym dniu, zapraszamy wszystkich na poświęcenie nowej bramy wjazdowej. W imieniu parafian Kościoła Ducha
Świętego, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszemu proboszczowi, O. Maciejowi Pająk, OMI za całokształt pracy i zaangażowanie w ten projekt
oraz czuwanie nad doprowadzeniem prac remontowych do końca. Oznacza to wiele godzin poświęconych na zebrania i negocjacje, zarówno w kancelarii jak i na
cmentarzu, podczas sezonu letniego. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i rodzinom za waszą hojność i poparcie finansowe, tylko dzięki waszej
pomocy można było przeprowadzić te prace remontowe do końca.

Intencje Mszalne

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

ROK WIARY dobiega końca, a tym samym oficjalnie
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 września 2013
kończy się całoroczna Peregrynacja Obrazu Świętej
8:00
Za + ks. Michała Babij - siostra
Rodziny w naszej parafii. W najbliższym czasie Obraz
9:30
Za ++ rodziców Stellę i Antoniego Zysk - córka
przyjmą: 29 września - 2 października - rodzina Haddad
11:00
Za ++ mamę Genowefę Jasiewicz, babcię Bronisławę Simańczuk
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, które uczestoraz zmarłych z rodziny z obojga stron - T.Cz. Jasiewicz
niczyły
w
peregrynacji wizerunku Świętej Rodziny, a uczest18:00
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże dla
niczących wiernych było wielu. Była to wspaniała okazja do rodzindzieci i wnucząt z rodziny Fojt i Orłow - rodzice i dziadkowie Fojt
nego spotkania i wspólnej modlitwy. Rodziny, które chciałyby

PONIEDZIAŁEK - 30 września 2013
jeszcze przyjąć Obraz, mogą w dalszym ciągu zgłaszać się do biura
7:00
W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN
prafialnego.
8:00
Za ++ męża Mieczysława Szkwarek i rodziców z obojga stron Szkwarek
PRZYGOTOWANIE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH - zostanie
i Kwas - żona Adela
WTOREK - 1 października 2013
7:00
Za + Stanisława Kaszuba - rodzina Szwarc
7:30
Nabożeństwo Różańcowe
8:00
Za + tatę Emila Niemczyk - córka Kazimiera Gajdamowicz z rodziną

przeprowadzona w sobotę 5 października o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (wejście od biura parafialnego).

I-SZY PIĄTEK MIESIĄCA - 4 października. Zachęcamy wiernych do
uczestnictwa w Nabożeństwie i Mszy Świętej o 19:00. Na godzinę przed
Mszą Świętą będzie okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej.
ŚRODA - 2 października 2013
Podajemy do wiadomości, żę odwiedziny chorych wyjątkowo od7:00
Za ++ Lindę Formela i syna Michała - mąż Józef, Danuta i Leon
będą się w obecnym miesiącu w czwartek 10 października i w piątek
Formela z rodziną
11 października. Prosimy o zgłaszanie ich do biura parafialnego
18:30
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE I NOWENNA
19:00

1. Za ++ rodziców Marię i Piotra - synowie z rodzinami
2. Za + Franciszka Nanowskiego - żona z rodziną
3. Za + Marię Głowacką - rodzina Znamirowskich
4. W intencji Czesi Pilozow, z prośbą o zdrowie i błog. Boże - Jadwiga
Kaczmarczyk z rodziną
5. W intencji O. Macieja Pająk, OMI i O. Tomasza Krzesik, OMI z prośbą
o zdrowie i wszelkie łaski - Jadwiga Kaczmarczyk
6. Dziękczynna, w intencji córki Haliny Pirrie z okazji urodzin, z prośbą o
potrzebne łaski dla całej rodziny - mama Jadwiga
7. Za ++ mężą Mieczysława Szkwarek i jego kolegów, Kazię i Michała
Przybyło, Sytanisława Kociołek, Piotra Orlukiewicz i Edwarda
Szczepański - Adela Szkwarek
8. Za ++ siostry Marię i Katarzynę oraz ich mężów Wiktora i Jana Adela Szkawrek
9. Za + Kazimierę Kowalczyk (20 rocz.) - córka Ela
10. Za ++ Stanisława Węgrzyn i Jerzego Błaszczak - Anna i Stanisław
11. Za ++ wujka Krzysztofa i ciocię Wiesię - Artur z rodziną
.CZWARTEK - 3 października 2013
7:00
Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości
8:00
Nabożeństwo Różańcowe w Polish Manor
8:45
Msza Święta w Polish Manor

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

I PIĄTEK MIESIĄCA - 4 października 2013
7:00
Za + Jana Stroski
18:30
Nabożeństwo Różańcowe
19:00
W intencji żyjących i zmarłych Rycerzy Kolumba oraz ich rodzin - KofC

ROK KATECHETYCZNY 2013/2014 - w dalszym ciagu można zapisy-

SOBOTA - 5 października 2013
8:00
W intencji Sodalicji Różańcowej
8:30
Nabożeństwo Różańcowe
17:00
Dziękczynna z okazji urodzin Tom Cwikla z prośbą o zdrowie i błog.
Boże - dzieci

DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu Świętego
zostanie włączony:
29 września: Maksym Jonathan BIALOWAS
6 października: Isabella Sofia BIELAWNY
Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne gratulacje.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Zachęcamy wiernych do udziału w nabożeństwach, które w naszej
świątyni odbywać się będą:

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.

wać dzieci na religię w soboty o 8:30 u katechetow, bezpośrednio
przed zajęciami, które zaczynają się o godz. 9:00.
MINISTRAŃCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych kandydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. Tomaszem
Krzesik, OMI.
POLSKI CHÓREK DZIECIĘCY SCHOLA - prosimy rodziców do zachęcenia 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

Rok “C”

Niedziela, 6 października 2013

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
FINANSOWE SPRAWOZDANIE PRAC REMONTOWYCH NA CMENTARZU:

Fundamenty: usunięcie starych fundamentów i wylanie nowych rzędów:
$18,848.00

Usunięcie i ponowna instalacja płyt pomnikowych:
$ 5,200.00

Upiększenie wyglądu cmentarza (usunięcie starych pni oraz drzew, sadzenie nowych drzew i krzewów przy bramie wjazdowej oraz na tyłach cmantarza,
nawiezienie nowej ziemi, a także prace porządkowo-estetyczne:
$ 24,433.64

Naprawa ławek, usunięcie starych desek, montaż nowych i malowanie:
$ 2,200.00

Remont Kalwarii został wykonany prze pracowników cmentarza:
$
0.00

Suma wydatków na prace remontowe cmentarza w obecny sezonie letnim:
$50,681.64

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Intencje Mszalne
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 października 2013
8:00
Za ++ Jadwigę i Edwarda Kołodziej - syn z rodziną
9:30
Za żyjące i zmarłe członkinie Ligi Katolickich Kobiet oraz ich rodziny Liga Katolickich Kobiet
11:00
Za ++ zmarłych i żyjących Kombatantów - SPK #13
15:00
Modlitwy na Cmentarzu Parafialnym
18:00
Za ++ Roberta Machynia - rodzice i brat
PONIEDZIAŁEK - 7 października 2013 Matki Bożej Różańcowej
7:00
W INTENCJI ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN
7:30
Nabożeństwo Różańcowe
8:00
Za + tatę Leonarda Zielinskiego - córka Anna
9:15
Msza Święta z udziałem uczniów i nauczycieli Szkoły Ducha Świętego
WTOREK - 8 października 2013
7:00
Za + Napoleona Milejszo - Piotr Kołodziej
7:30
Nabożeństwo Różańcowe
8:00
Za ++ Leokadię i Stanisława Kiewlak - rodzina
10:00
Msza Święta w Holy Family Nursing Home
ŚRODA - 9 października 2013
7:00
W intencji siostry Alicji, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą z okazji
urodzin - siostra Anna
18:30
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE I NOWENNA
19:00
1. Za + Kazimierza Robak - syn Antoni z rodziną
2. Za + męża Damazego Wagner - żona i dzieci
3. Za + Józefa Zabawa- Ludwik Zabawa
4. Za ++ babcie i dziadków z obojga stron - Adela Szkwarek
5. Za ++ ciocie i wujków z obojga stron - Adela Szkwarek
6. Za ++ Agnieszkę, Jańcię, Władysława i Henryka Lorenc oraz
Stanisława Węgrzyn - J. Lorenc
7. Za ++ zmarłych z rodziny Tadeuszów i Wulwów - rodzina
CZWARTEK - 10 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 - 11 października 2013
7:00
Za + Ruth Grant - M.A. Slivinski
18:30
Nabożeństwo Różańcowe
19:00
Za ++ Krzysztofa Szarafinski (rocz.) - siostra Wiesława i siostrzenica
Ania z rodziną
SOBOTA - 12 października 2013
8:00
Za ++ John Iwica i John Marlow - Z.K.
8:30
Nabożeństwo Różańcowe
17:00
Za ++ Antoniego Świętkowski, jego rodziców i rodzeństwo - córka
Krystyna Szyszko
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

ZNICZE I RÓŻAŃCE - dzisiaj, tj. w niedzielę, 29 września ponownie
sprzedajemy znicze, które będzie można zapalić na naszym
cmentarzu. Będziemy również sprzedawać dziesiątki różańca, które
można nosić na ręce oraz te same różańce, które rozprowadzaliśmy w
ubiegłym roku, a także limitowaną ilość breloczków do kluczy.
POLSKA SZKOŁA TANECZNA SPK ISKRY 13 września rozpoczęła zapisy
dla dzieci w wieku od 5 1/2 - 17 lat, które będą trwały do końca września. Informacji udziela pani Bożena Langtry pod nr. tel. 204-334-7943.

SHARING GOD’S GIFTS 2013






Naszym celem w roku 2013 jest zebranie sumy: $ 80,220.00
Do tej pory zebraliśmy: $ 18,209.00
Podatek Diecezjalny za rok 2013 wynosi: $ 21,648.00
W roku 2013 musimy zapłacić Archidiecezji razem: $ 101,868.00
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

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 $10,210.00 Dziękujemy tym, którzy już złożyli ofiary, a są to:
Irena Ehrlich
$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
$5,000.00.
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.
ZEBRANIE LIGI KATOLICKICH KOBIET odbędzie się w niedzielę,
6 października, zaraz po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 9:30.
Podczas tej Mszy świętej odbędzie się zaprzysiężenie nowej pani
prezes, Barbary Gysel. Serdecznie witamy panią Barbarę i życzymy
wielu sukcesów w nadchodzącej kadencji.
PARAFIALNY JESIENNY BAZAR, który co roku organizują panie z Ligi
Katolickich Kobiet, odbędzie się w niedzielę, 20 października. Książeczki na
loterię bazarową rozdawane będą w kościele w niedzielę 29 września i 6
października. Osoby, które nie otrzymały książeczek, a chcą wziąć udział w
loterii, prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
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.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Zabawa rodzinna w czwartek, 31
października o 19:00. Zachecamy uczestników do przebrania się za ulubionego świętego. Wszystkich, którzy pragną wspomóc tę inicjatywę
prosimy o ofiarowanie słodyczy dla dzieci. Można je składać w biurze parafialnym. Przyjmujemy też drobiazgi, które posłużą jako nagrody dla
dzieci. Mile widziana jest każda osoba, która chciałaby pomóc w organizacji
Balu. Kontakt w tej sprawie z O. Tomaszem.
NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ - nowy plan posługi
został wyłożony w zakrystii.
LEKTORZY POLSCY - nowy plan czytań został wyłożony w
zakrystii.
SKŁADKI PARAFIALNE

Bóg zapłać za składane ofiary!!

15 września - Regularna Składka Niedzielna
$ 6,630.00
15 września - Sharing God’s Gifts
$ 1,677.00
22 września - Regularna składka Niedzielna
$ 5,383.00
Następna składka na Fundusz Gospodarczy - 6 października
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku?

