
11. XI. 2018 ROK „B” – NR. 45 
 

TRZYDZIESTA DRUGA 

NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
 

 

 
 DZISIAJ – ZAPRASZAMY NA KAWĘ I CIASTO DO SALI 
 
DZISIAJ – OTWARTY JEST KIOSK W SALI PARAFIALNEJ 

są kartki świąteczne, opłatki i kalendarze i inne dewocjonalia.   

Do nabycia jest również książka w języku angielskim pt. „In the  

Foodsteps of Polish Pioneers” w cenie $30.  Dobry prezent na święta. 
 
DZISIAJ – SPRZEDAŻ NALEŚNIKÓW Z SEREM I CHILI 

(Tylko na wynos.) Panie Różańcowe zapraszają do Sali parafialnej. 
 

DZISIAJ  - 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 są dostępne w przedsionku kościoła. 

 
18 LISTOPADA – SPRZEDAŻ EUROPEJSKIEJ  ODZIEŻY  

 i biżuterii w Sali parafialnej. Zapraszamy. 
 

21 LISTOPADA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA 
Intencje przyjmuje biuro parafialne. 
 

24,25 LISTOPADA – KS. JACEK CYDZIK U NAS 
W naszej parafii będziemy gościć Ks. Jacka Cydzika, dyrektora Radia 
Maryja w Kanadzie.  Wygłosi słowo Boże i opowie nam o swojej pracy. 
 

25 LISTOPADA - KOPERTKI NA OFIARY NIEDZIELNE NA 2018 
Kopertki będą wyłożone w alfabetycznym porządku w Sali parafialnej. 
Korzystający z kopertek otrzymają je automatycznie. Natomiast rodziny 
lub osoby, które nie korzystają z kopertek w roku bieżącym, a chciałyby z 
nich korzystać w roku przyszłym, proszone są o kontakt z biurem.   

 
WYJAŚNIENIA ADMINISTRACYJNE  

Jeśli ktoś pragnie oficjalnie należeć do naszej parafii, powinien się 

zapisać – można to uczynić telefonicznie lub osobiście w biurze 

parafialnym.  Rejestracja jest konieczna, gdyż nasze parafie nie mają 

określonego terytorium, lecz obejmują chcących do nich należeć. 

Świadczenia duszpasterskie, referencje lub podpisy dokumentów 

możemy spełniać tylko dla należących do parafii oficjalnie oraz biorących 

czynny udział w życiu parafii. Prosimy zacnych parafian o poinformowanie 

biura parafialnego o ewentualnej zmianie adresu 
 
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 OGŁASZAl, 

dzisiaj – zebranie ogólne Członków o godz. 2:00 pm.   

Po zebraniu o godz. 3:30 pm będzie robione zdjęcie grupowe byłych i 

obecnych członków Stowarzyszenia. Obecność obowiązkowa, gdyż jest to 

historyczna chwila dla Stowarzyszenia. Zapraszamy i dziękujemy. 

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. 

 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR OFERINGS 

 Regular $2,739.  Renovation $220.  Votive $363. 

 

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ (18.XI)   - SNOWFLAKE BAZAAR 

w kościele St. Alfred przy Vine St.  Od 9:00 do 2:00 pm. 

 

 

 

Wdowa i uczony w Piśmie 

 

 
 

Czytania: 

  I - 1 Krl 17,10-16 

       II – Hbr 9,24-28 

            Ewangelia - Mk 12,41-44 

 

 

 

 

Główną bohaterką dwóch czytań – 

pierwszego i trzeciego – jest wdowa, czyli 

osoba, którą w starożytnym społeczeństwie, 

zdominowanym przez mężczyzn, była w 

najgorszym położeniu społecznym, pozbawioną 

prestiżu i środków utrzymania. 

  O pierwszej wdowie mówi nam Księga 

Królewska, że pewnego dnia przyszedł do niej 

prorok Eliasz i poprosił o coś do picia i jedzenia.  

Miała zaledwie w domu garść mąki; zamierzała 

zrobić z niej podpłomyk, upiec go na ogniu dla 

siebie i dla swego syna, a potem oczekiwać już 

tylko śmierci, nie mając nic więcej do jedzenia.  

O wdowie z Ewangelii dowiadujemy się, że nie 

niezauważona przez nikogo podeszła do 

skarbony w Świątyni i wrzuciła do niej dwa 

pieniążki, czyli – jak zauważył Jezus- wszystko, 

co miała.  Z obu scen przebija ogromna prostota, 

ale – jak widzimy – pełne są znaczeń religijnych 

i duchowych.  

 
Raniero Cantalamessa  

 

 
    

TODAY BAPTISM/CHRZEST ŚW. Przyjmie: 

Magnolia Eles – daughter of Paul and Jillian (nee) Yeager. 

We welcome Magnolia in the Christian Community. 

 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 
  i wnuki 

 
10. XI. SOBOTA* SATURDAY  

5:30 pm  Parafian żyjących i zmarłych - 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 
 
12. XI. PONIEDZIAŁEK * MONDAY Św. Józafata 

6:00 pm Za Dusze w czyśćcu cierpiące - Emilia Witek 
   

13. XI. WTOREK * TUESDAY  

9:00 am † Wiesława Wierzcholski - Teresa Muklewicz 
 

14. XI. ŚRODA * WEDNESDAY   

6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

6:30 pm † Jana Pietrusiak   - Córki z rodzinami 
 

15. XI. CZWARTEK * THURSDAY 

9:00 am O Boże bł. z ok. urodzin dla Michała Witek - Mama 
 

16. XI. PIĄTEK * FRIDAY  

6:00 pm O zdrowie i bł. Boże dla Ryszarda Luber  - Córka 
 

17. XI. SOBOTA* SATURDAY Św. Elżbiety Węgierskiej 

9:00 am † Jana Popiel (2 rocz.) - Rodzina 

5:30 pm  Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
 

18. XI. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am † Filomenę i Lidię Borodycz - Rodzina 

  10:00 am Żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia - Zarząd 

  11:30 am. For † Napieraj & Stypułkowski Family - Family 

…………………………………………………………………………… 
 
   REGISTRATION FORMS FOR 1-ST HOLY COMMUNION CLASSES 

are available in the church foyer and in the church office.      
  

TODAY – CREPES WITH COTTAGE CHEESE & CHILI 
The Rosary Society Ladies will have a food sale in church hall for take out. 
only.  All invited to the church hall. 
 

TODAY – POLISH FILM "TWO CROWNS"  
about Maximilian Kolbe in the parish hall at 4:00 pm.  Cost $5.00.   

 
NOVEMBER 12– SEPERATED & DIVORCED HEALING MINISTRY 

This month’s topics are Pastoral Care – Nove. 12 and Sadness and 
Depression Nov. 26.  Meeting are 7 to 9 pm at Mount Carmel Spiritual 
Centre, 7020 Stanley Ave., Niagara Falls.  Info. 905-356-4113. 
 

NOVEMBER 18 – DIOCESIAN COLLECTION DEO GRATIAS 

The revenue from this collection does not go into an endowment fund but 

goes directly to the Clergy Aid Society which provides an income for our 

retired clergy. Envelopes  are available in church foyer. Thank you for your 

generous donations. 
 
NOVEMBER 21 – NEXT GROUP MASS 

Intensions are taken in parish office. 
 
NOVEMBER 25 - 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. 

 

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 905-937-

2598. 
 

 



 

 

NIAGARA FOUNDATION FOR CATHOLIC 

EDUCATION                              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  
 

http://www.nfce.org/

