04. XI. 2018 ROK „B” – NR. 44
TRZYDZIESTA PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA

DZISIAJ – MSZA SW. W INTENCI OJCZYZNY O 10 AM
z ok. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
- 9:00 zbiorka w Legionie - 9:30 przemarsz do kościoła MBNP
- Po Mszy przemarsz do Legionu przy Vine St.
- 11:30 składanie wieńców oraz uroczysta Akademia w Legionie
Zapraszamy wszystkich oraz organizacje polonijne wraz z pocztami
sztandarowymi do wzięcia udziału w tej uroczystości.
DZISIAJ – DIECEZJALNA GAZETKA „THE VINEYARD”
Wiele ciekawostek w tym wydaniu. Zachęcamy do czytania.

„Będziesz miłował Pana, Boga twojego,
z całego swego serca”.
Czytania:
I. – Pwt 6,2-6
II. – Hbr 7,23-28
Ewangelia - Mk 12,28b-34
Trzy razy w ciągu trzyletniego cyklu
liturgicznego spotykamy się z tą Ewangelia.
W ubiegłym roku, mniej więcej w tym
samym czasie, słuchaliśmy tego fragmentu
opowiedzianego słowami św. Mateusza; w
tym roku wysłuchaliśmy Ewangelii św.
Marka, a w roku przyszłym usłyszymy, jak
ten sam fragment ukazuje św. Łukasz.
Zawartość jest prosta; sprowadza się do
dwóch przykazań: będziesz miłował Pana,
Boga twego; będziesz miłował bliźniego
swego. Różnice w tekście u synoptyków są
minimalne: w Ewangeliach Marka i
Mateusza Jezus streszcza Prawo w dwóch
przykazaniach; według Łukasza czyni to
„uczony w Prawie”, a Jezus to aprobuje.
Ale obie wersje są historyczne, także
dlatego, iż Jezus wielokrotnie musiał
zajmować się tym problemem. Chodziło
bowiem o temat, któremu w owym czasie
wiele uwagi poświęcali ludzie religii.
Prawo
Mojżeszowe
rozrastało
się
wzbogacone wciąż nowymi przykazaniami,
wyjaśnieniami, nowymi interpretacjami;
widząc to wszystko na usta samo cisnęło się
pytanie: co jest najważniejsze pośród tej
mnogości reguł, co łączy to wszystko ze
sobą?
Jezus odpowiedział na to pytanie
następująco: najważniejsza jest miłość Boga
oraz miłość bliźniego!
Raniero Cantalamessa

DZISIAJ – ZEBRANIE PAŃ RÓŻAŃCOWYCH O 2:00 PM.
5 i 6 LISTOPADA – ROŻANIEC I MSZA ŚW.
za wymienionych w wypominkach o godz. 6:00 pm.
09 LISTOPADA (PIĄTEK) – MARSZALEK SEJMU RP
Pan Stanisław Karczewski złoży hołd i wieniec hallerczykom
spoczywającym na cmentarzu w Niagara on The Lake o godz. 12:00 w
południe. Zarząd Kongresu Polsko Kanadyjskiego Okręg Niagara zaprasza
wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w uroczystościach.
11 LISTOPADA – OTWARTY BĘDZIE KIOSK
Będą kartki świąteczne, opłatki i kalendarze i inne dewocjonalia.
10, 11 LISTOPADA – SPRZEDAŻ NALEŚNIKÓW Z SEREM I CHILI
(Tylko na wynos.) Panie Różańcowe już dziś zapraszają.
11 LISTOPADA - PROJEKCJA FILMU „DWIE KORONY”
W Sali parafialnej o godz. 4:00 pm. Wstęp $5.00. Zapraszamy!
18 LISTOPADA – DRUGA KOLEKTA DIECEZJALNA
Deo Gratias. Na fundusz emerytalny dla księży diecezjalnych. Kopertki na
ten cel będą dostępne w przedsionku kościoła w przyszłą niedzielę.
21 LISTOPADA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA
Intencje przyjmuje biuro parafialne.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W KOŚCIELE
St, Denis przy 230 Lake Street. Zapraszamy chętnych z naszej parafii do
adoracji raz w tygodniu na jedną godzinę od 5:00 am do 9:00 pm.
Informacje w biurze parafialnym.
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE OGŁASZA
9 listopada – Fish Fry od godz. 4:00 -7:00 pm. Zapraszamy!
11 listopada – zebranie Członków o godz. 2:00 pm
17 listopada – Bankiet z ok. 90-lecia istnienia. W programie: kolacja, bufet
o północy i tańce - gra zespół Atlantys. Bilety $45 od osoby są do nabycia
u pani Lucy Kuczma 905-937-2598.
MOŻEMY UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY OD 1 DO 8 LISTOPADA
za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza pod warunkiem:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie:
“Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu
Świętemu.
Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.
Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w
części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego
odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło
obdarzone odpustem cząstkowym.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR OFERINGS
Regular $2,682. Renovation $1857. Votive $156.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
03. XI. SOBOTA* SATURDAY
5:00 pm Różaniec za wymienionych w wypominkach
5:30 pm † Msza św. za wymienionych w wypominkach
04. XI. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych
10:00 am W intencji Ojczyzny
11:30 am. For † Henryka & John Napieraj

- OMI
- Legion
- Children and family

05. XI. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm Różaniec za wymienionych w wypominkach
6:30 pm Msza św. za wymienionych w wypominkach
06. XI. WTOREK * TUESDAY
6:00 pm Różaniec za wymienionych w wypominkach
6:30 pm Msza św. za wymienionych w wypominkach
07. XI. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
6:30 pm † Rodz. Anielę, Michała i siostrę Eugenię i męża Zenona - Czesia
08. XI. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am † Wiesława Wierzcholskiego

- Edward Wawszkiewicz

09. XI. PIĄTEK * FRIDAY
6:00 pm † Janusza Bucko

- Rodzina

10. XI. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am † Ryszarda Łodyga ( 5 rocz.)
5:30 pm Parafian żyjących i zmarłych

- Maja
- OMI

11. XI. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Leokadię Zielińską
- Weronika Kwinecka
10:00 am † Marię Lach
- Mąż z rodziną
11:30 am. For † Parents of both sides
- George & Janina
……………………………………………………………………………
TODAY – DIOCESAN NEWSPAPER ‘THE VINEYARD”
Many interesting articles in it. Please take one home.
REGISTRATION FORMS FOR 1-ST HOLY COMMUNION CLASSES
are available in the church foyer and in the church office.
NOVEMBER 11 – CREPES WITH COTTAGE CHEESE & CHILI
The Rosary Society Ladies will have a food sale in church hall for take out.
only. All invited.
NOVEMBER 11 – POLISH FILM "TWO CROWNS"
about Maximilian Kolbe in the parish hall at 4:00 pm. Cost $5.00.
All welcome.
NOVEMBER 18 – DIOCESIAN COLLECTION DEO GRATIS
For the Priest’s retirement Fund. Envelopes will be available next Sunday.
CANADIAN POLISH SOCIETY, 43 FACER ST.

Invites everyone to attend the 90th
Anniversary Gala Dinner/Dance on
Saturday, November 17.
Featuring:
appetizers, hot dinner, midnight buffet and
music by “Atlantis”. Tickets $45. For ticket
purchase contact Lucy Kuczma 905-9372598.

NOVEMBER 21 – NEXT GROUP MASS
Intensions are taken in parish office.
SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2019
We encourage parishioners to use the Sunday offering envelopes when
making a donation to our parish. Income tax receipts are issued for
donations given in envelopes. Those who do not use offering envelopes and
would like to use them in 2019 are asked to contact the parish secretary.
ADORATION AT ST. DENIS PARISH
7 days a week from 5:00 am to 9:00 pm. Anyone who would like to sign
up for an hour or help in facilitating, please call our parish office.
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Supporting Students in Need
Every day in the Niagara Region one in five students goes to
school hungry. For lunch they often eat pizza scraps from the
previous night’s supper. Several lack daily essentials like
warm clothing, shoes and personal care items. We often
associate poverty with third world countries little realizing it
exists right here at home. You can make a positive difference
in the lives of students in need. Your donation of $12.75 will
provide a hungry student with an early morning meal and a
wholesome snack for a week. Cheques and credit cards
accepted. Donate on line and please view our video at
www.nfce.org. The Niagara Foundation for Catholic
Education is a registered charitable foundation, mailing
address 427 Rice Road, Welland, Ontario L3C 7C1. Attention
Jim Marino. Phone (905) 735-02477, extension 210

