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TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 LISTOPADA/ THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 12th
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 LISTOPADA / THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
NOVEMBER 19th

Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało
się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość.
Dlatego winniśmy im pamięć. Marszałek Polski - Józef Piłsudski mówił: "Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest
godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną
pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze - swoje
życie. Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i
suwerennej Ojczyzny. Dziś wspominamy ich, modlimy się za nich, aby dane im było cieszyć się ojczyzną niebieską. Miłość Ojczyzny
to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszłości. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły
kształt. Niech więc dzisiejsza uroczystość uwrażliwi nas na sprawy, społeczne i narodowe. Niech ożywi pamięć, która ogarnia dzieje
zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu leżało dobro Ojczyzny. Niech nam uświadomi, z jak
wielkiego dorobku przeszłości korzystamy. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa. Podejmujmy wciąż trud odpowiedzialności
za przyszłość naszego kraju. Niech Bóg błogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą Ojczyznę.
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA –
12 LISTOPAD
THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME NOVEMBER 12th

8:30 (Eng.)  Jadwiga & Franciszek Konwiński and Diana
Poson - Eugenia Ostapowicz and Maria Brus
10:00  Stefanię i Franciszka Roślińskich, Irenę Nowak
- rodzina
12:00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla O. Proboszcza z okazji urodzin
12:00 Za Ojczyznę w Święto Niepodległości – KPK i SPK
Wtorek/Tuesday – 14 listopad/November
9:30 – Dom Kopernika - Liturgia Słowa z Komunią Św.
Budynek B
Czwartek/Thursday – 16 listopad/November
11:00 – Dom Kopernika - Liturgia Słowa z Komunią Św.
Budynek A
W ZWIĄZKU Z DNIAMI STUDYJNYMI DLA KSIĘŻY Z
NASZEJ DIECEZJI OD 13 do 18 listopada (rano) MSZE
ŚWIĘTE NIE BĘDĄ SPRAWOWANE.
Sobota / Saturday – 18 listopad / November
17:30  Mariusza Michałowskiego - mama i rodzina
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
19 LISTOPAD
THIRTY- THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME NOVEMBER 19th

8:30 (Eng.)  Władysławę i Juliana Twaróg - daughter Eva
Hussel with family
10:00 Marcina Obajtek - brat Dawid z rodziną
12:00  Zofię i Stanisława Ozdoba
Wtorek / Tuesday – 21 listopad / November
8:00 (Eng.)  Bogusław Jagiello
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B
Środa / Wednesday – 22 listopad / November
8:00 (Eng.)  Caridad Alberto (death anniversary)
daughter Bella with family
18:30 – Nabożeństwo do M.B.N.P
19:00 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny
Rohraff z okazji urodzin
- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Bożeny i Radka
Kielar - intencja własna

- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Angeliny
- rodzina
- O uproszenie dobrej śmierci dla żyjących członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, a dla zmarłych o radość
życia wiecznego
- O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Marka,
Moniki, Natalii, i Benjamina - babcia Henryka
- O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Jasi
Stabrawa i Pawła Sikorskiego - Janina Freyman
- O Boże błogosławieństwo dla Zosi i Kasi Davidson
z okazji urodzin - babcia
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Karulis
 Olgierda Danielewskiego - rodzina
 Józefę, Józefa, Bolesława, Henryka i Zofię Małek
- rodzina
 Olgę, Jana, Juliusza i Bogusławę Jamróz, Krystynę
Dec i Marię Hrach - rodzina
 Aleksandrę i Zygmunta Rykiert - syn z rodziną
 Członków Towarzystwa “Zgoda”
 Józefa Urbanowskiego - Krystyna Laskowska
 Marię Laskowską - siostra Gertruda Urbanowska z
rodziną
 Józefa Urbanowskiego - żona Gertruda
 Apolonię i Józefa Michałowski - rodzina
 Ryszarda i Edwarda Michałowski - rodzina
 Franciszkę i Bronisława Ambrozuk - rodzina
 Rodziców: Józefa i Mariannę Bojda i zmarłych
z rodziny Bojda, Ernesta i Alinę Karulis i zmarłych
z rodziny Karulis
 Krewnych, przyjaciół, duszpasterzy i znajomych J. G. Urbanowski z rodziną
 Sylwestra i Helenę Urbanowski i brata Kazimierza - G. Urbanowska z rodziną
 Andrzeja Walec - rodzina Kascha
 Rodziców: Jana i Annę Mastyj i syna Tadeusza
Makarewicz - rodzina
 Joannę, Zygmunta, Krystynę, Andrzeja, Czesława,
Marka z rodziny Zielińskich
Czwartek / Thursday – 23 listopad / November
8:00 (Eng.)  All deceased Missionary Sisters and all
Deceased from their families
11:00 – Dom Kopernika – Msza Św. – Budynek A
Piątek / Friday – 24 listopad / November
19:00  Za dusze w czyśćcu cierpiące i znikąd nie mające
ratunku - Janina i Halina Mniszak

Sobota / Saturday – 25 listopad / November
8:45 (Eng.) For Parishioners
17:30  Katarzynę i Kazimierza Choroba oraz Zofię
Bukowską- Choroba - K. Choroba z rodziną
17:30  Monikę Świć - mąż z synami
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
26 LISTOPAD
OUR LORD JESUS CHRIST KING OF THE UNIVERSE
NOVEMBER 26th

8:30 (Eng.)  Stanisław Kielar - syn z rodziną
10:00 O Boże błog. dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
z okazji ich Patronalnego Święta
12:00 W intencji wszystkich członków SPK Koła nr 3, którzy
odeszli na „Wieczną Wartę”
DOM KOPERNIKA
10:00 - Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 - Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek A
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŻYCZENIA URODZINOWE – w dniu 13 listopada
celebruje swoje urodziny O. Proboszcz Sławomir
Obłąk, OMI. Z tej okazji życzymy drogiemu
solenizantowi obfitych łask Bożych i opieki Maryi
Niepokalanej. Niech Duch Św. opromienia Ojca światłem na
każdy dzień posługi w naszej wspólnocie. Szczęść Boże!
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - W dniu 11 listopada
szczególnie prośmy Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla
wszystkich naszych rodaków, aby w jedności i pokoju dobrze
korzystali z bezcennego daru wolności. Pamiętajmy również
w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale
też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej przyszłość.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH – Podczas każdej Mszy Św.
w miesiącu listopadzie modlimy się za wszystkich, których
kochaliśmy za życia i którym obiecaliśmy naszą modlitwę.
Kopertki na wypominki wyłożone są w kościele. Ofiary złożone
na wypominki w całości przeznaczone są na wsparcie
działalności misyjnej Misjonarzy Oblatów. Przez cały
listopad będzie jeszcze możliwość zgłaszania intencji
wypominkowych za naszych zmarłych.
PROJECT ADVANCE 2017. Donację na ten cel złożyło 101
rodzin z naszej parafii na łączną sumę $ 29, 095.00. Bóg zapłać.
CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w ostatnim
czasie została włączona: Margaret Julia Szabó. Dzielimy
radość rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w dziele
wychowania religijnego.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PARAFIANOM, którzy
złożyli ofiary na doroczny BAZAR. Dochód w wysokości
$12,404.00 przeznaczony jest w całości na remonty w naszej
parafii. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli ofiary
na ten cel, by dołożyli swoją cegiełkę. Dziękujemy również za
indywidualne ofiary złożone na remont. Bóg zapłać.
PODZIĘKOWANIA – Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić
Komitetowi Imprezowemu, p. Edkowi Gacek i wszystkim
woluntariuszom za przygotowanie smacznego obiadu na dzień
Bazaru Parafialnego. Dochód w wysokości $1,848.45
przeznaczony został w całości na cele parafialne. Za ofiarność i
poświęcenie Bóg zapłać!

Składamy serdeczne podziękowania panu Wojciechowi
Lenartowicz za ofiarowanie kwiatów na Dzień Wszystkich
Świętych.
W ostatnim czasie została odnowiona i naprawiona jedna ze
ścian zewnętrznych kościoła. Naprawa była konieczna w
związku z przeciekiem oraz z zagrożeniem osunięcia się ściany.
Wiele godzin bezinteresownej pracy poświęcili panowie: Jan
Mniszak, Stanisław Mniszak i Adam Kurant. Koszt wynajmu
podnośnika pokrył p. Henryk Piątek. Niech Pan wynagrodzi
dobroć Waszych serc. Ponieważ te prace nie należą do tanich,
tym bardziej okażmy naszą wdzięczność. Dlatego zwracam się
do wszystkich parafian dobrej woli o większą ofiarność, aby
można było zrealizować planowane inwestycje, bo nie wszystko
i nie zawsze można zrealizować bez wkładu finansowego.
Wszystkim dotychczasowym Ofiarodawcom składającym
większą ofiarę na tacę Bóg zapłać !
Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont
schodów w naszym kościele w wysokości
ZAPROSZENIE – Zapraszamy Panie do licznego udziału w
lepieniu pierogów świątecznych w dniu 22 listopada – środa
- o godz. 9:15 - w sali pod kościołem.
DRUGA SKŁADKA – w niedzielę 19 listopada na Home
Missions.
PARISH ANNOUNCEMENTS
THANK YOU - Recently, one of the church's external walls has
been renovated and repaired. The repair was necessary due to
water leakage and the danger of landslidesing of the wall. Many
hours
of
selfless
work
were
donated
by: Jan
Mniszak, Stanisław Mniszak and Adam Kurant. The cost of
renting the lift was covered by Henryk Piątek. May our Good
Lord reward your generosity. As you know these kinds
of works are not that cheap. There are some church building
projects that will need to be done in the near future. Because not
everything can be done without financial contributions, I appeal
to you for your continued generosity, so that we may be able
to realize the planned projects. Thank You for understanding
and God bless!
THANK YOU – to everyone who contributed towards the
renovations of the stairs in our church. The amount collected was
$12,630.00.
SHARE YOUR TALENT - We invite you to share your talents
for the good of our parish community. We are looking for some
new singers (especially males) to join our church choir. Please
see Mary up in the church loft after Mass. Practice is after Mass
every second week. We are looking for some more lectors to read
at Mass if you are interested please call Elizabeth at 604-3279068.
SECOND COLLECTIONS – on November 19th for Home
Missions.
SUNDAY COLLECTIONS /NIEDZIELNA SKŁADKA
CEL TYGODNIOWY/OUR WEEKLY GOAL - $5.000.00
PAŹDZIERNIK/OCTOBER 29TH - $3,161.00
DEFICYT/DIFFERENCE - $1,839.00
LISTOPAD/NOVEMBER 5TH- $3,852.50
DEFICYT/DIFFERENCE -$1,147.50
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom
Thank You - May God Bless You.

