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XXIX niedziela zwykła – 17 października / XXIX - Sunday in Ordinary Time – October – 17
XXX niedziela zwykła –24 października / XXX- Sunday in Ordinary Time – October – 24

Tydzień Misyjny jest okazją, by zastanowić się przez chwilę, jak wiele świat zawdzięcza zwykłym
ludziom, którzy mieli odwagę odpowiedzieć Bogu: tak, chcę być misjonarzem, chcę iść do świata z
przesłaniem Miłości Boga, z Ewangelią. I zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że gdyby nie było
przestrzeni wiary i ofiary w domach przyszłych misjonarzy, ilu mniej byłoby świadków i tym samym
ludzi, którzy mogli dowiedzieć się o Chrystusie i Jego miłości. Każde powołanie konsekrowane
kształtuje się najpierw w rodzinie i parafii, by później przez lata kształcenia w seminarium, w domu
zakonnym czy instytucie misyjnym, dojrzeć do wyruszenia w świat. W tych poprzedzających wyjazd
latach, człowiek tysiące razy sięga po różaniec. Czyni to także na misjach, gdziekolwiek one są. To
czas szukania pomocy w modlitwie, czas, w którym sięgając po różaniec, doświadczamy bliskości tych tajemnic w swoim życiu,
bliskości Maryi, która jako Matka towarzyszy swojemu Kościołowi. Nie opuszcza nas w doświadczeniach, wspiera i wstawia się u
Boga, chroni przed złem i upadkiem w grzech. Modlitwa różańcowa, do której tak często Maryja zachęca, otwiera niebo, pomaga
połączyć cierpienie z cierpieniem Jej Syna, oddala pokusy, chroni przed zniechęceniem i wyprasza łaski.

Sobota / Saturday – 16 października / October 16
8:45(Eng.) – God’s blessings for Wiktoria Herrera
11th birthday - grandma
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe
17:30 – Za + Zofię Bukowską - Choroba – mąż z
rodziną
XXIX niedziela zwykła – 17 października
XXIX Sunday in Ordinary Time – October 17
8:00 (Eng.) – God’s blessings and graces for Maria
her Birthday - family
9:30 – Za Parafian
11:00 – Za + Piotra Zarównego (11rocz.śm.) – żona z
synami i rodziną
13:15 - Surrey – Za + Krystynę Sikorską (1rocz.śm.)
- mąż z dziećmi
Wtorek / Tuesday – 19 października / October 19
8:00 (Eng.) – God’s blessings and graces for Monika
Freyman her Birthday - family
Środa / Wednesday – 20 października / October 20
19:00 - O Boże błogosławieństwo dla Alicji Pisarek,
John Bartnik, Małgosi Syta, Jarka Szakun, Marka
Zwonskiego – Henryka
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Sołtys
- O potrzebne łaski, zdrowie dla rodzeństwa i ich rodzin
- O Boże błogosławieństwo dla Magadaleny – rodzina
- O zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy
Czwartek / Thursday – 21 października / October21
19:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski dla całej
rodziny – Alicja Piekut
Piątek / Friday – 22 października / October 22
8:00 (Eng.) – For + Joseph, Anna, Paul, Isave
Nicholas and all souls - Thuy
19:00 – Za + Myles Ferguson – przyjaciele

Sobota / Saturday – 23 października / October 23
8:45(Eng.) – For + Wiesław Kaczyński – Helena
Kaczyńska
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe
17:30 – Za + Jadwiga Wieczorek + Marianna Kopania
- rodzina
XXX niedziela zwykła – 24 października
XXX Sunday in Ordinary Time – October 24th
8:00 (Eng.) – For Parishioners
9:30 – Za + Andrzeja Walec (4rocz.śm.) – żona z
rodziną
11:00 – O Boże błogogosławieństwo dla Lili i Nelli
Mroczek I rocznicę urodzin
13:15 – Surrey - Za + rodziców Helenę i Mariana Osak
Wtorek / Tuesday – 26 października / October 26
8:00 (Eng.) – For + Anthony Miranda
18:30 – Sakrament Bierzmowania
Środa / Wednesday – 27 października / October 27
19:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla Urszuli i Teresy z okazji urodzin
Czwartek / Thursday – 28 października / October 29
19:00 – Za + Jadwigę i Edwarda Szuca + Zofię i
Wojciecha Filipkowskich – córka i syn z rodziną
Piątek / Friday – 29 października / October 29
8:00 (Eng.) – For + Joseph, Anna, Paul, Isave
Nicholas and all souls - Thuy
19:00 – Za członków Apostolstwa Dobrej śmierci oraz
powołania kapłańskie i zakonne, misyjne i hospicyjne
Sobota / Saturday – 30 października / October 30
8:45(Eng.) – For + brother Edmund and parents –
Gertruda Urbanowska
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe
17:30 – O Boże błogosławieństwo dla Harrego z okazji
urodzin – dziadek

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Październik – miesiącem różańcowym – nabożeństwo
różańcowe: środa, czwartek, piątek o godzinie 18:30, w sobotę
o godzinie 17:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Koło Przyjaciól Misji zaprasza dzisiaj na smaczny obiad.
Przyjmowane są intencje mszalne na następny rok 2022.
Czeki prosimy wypisywać: “Oblate Fathers”.
Bazar
Parafialny - W niedzielę 24 października
organizujemy w naszej wspólnocie doroczną akcję zbierania
funduszy na wsparcie parafii pod nazwą „Bazar parafialny”.
Serdecznie zapraszamy do udziału przez złożenie ofiary, a
także kupienie smacznego obiadu tylko na wynos
przygotowanego przez Komitet Imprezowy. Dziękujemy za
poparcie.
Bierzmowanie - 26 października o godzinie 18:30 w naszym
kościele Arcybiskup Michael Miller udzieli 14 kandydatom z
naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.
Modlitwy na cmentarzu za zmarłych
Gardens of Gethsemani – w
niedzielę 31 października
o
godz.15:00 – (po polsku) 15800
32nd Ave., Surrey, BC, V3Z 9V1
Mountain View – w niedzielę 31
października o godz. 15:00 – (po
polsku) - 5455 Fraser St.
Vancouver, BC V5W 2Z3
Oficjalne objęcie urzędu przez Ojca Proboszcza - odbędzie
się w niedzielę 7 listopada o godzinie 11:00. W uroczystości
będzie przewodniczył Arcybiskup Michael Miller CSB.
Ojcu Tomaszowi życzymy wielu łask Bożych oraz darów
Ducha św.
Project Advance 2021. Donację na ten cel złożyło 108 rodzin
na łączną sumę $ 21,450.00. Bóg zapłać za hojność i
zrozumienie. Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodzin o
poparcie.
Doroczna Msza Św. za zmarłych biskupów, kapłanów,
zakonników i siostry zakonne zostanie odprawiona w Katedrze
Św. Różańca w Vancouver w środę 3 listopada o godz.12:00 w
południe.
Wypominki – Chrześcijańska
wspólnota
wielką
wagę
przywiązuje do modlitwy za
swoich zmarłych. Chcemy
kontynuować tę tradycję przez
praktykę, którą znamy jako
Wypominki. Wypominki będą
odczytywane przed niedzielnymi mszami świetymi w
listopadzie. Kopertki wypominkowe są dostępne w kościele.
Ofiary złożone na wypominki w całości przeznaczone są na
wsparcie działalności misyjnej Misjonarzy Oblatów.
Dodatkowe Msze św. za naszych bliskich zmarłych - 1
Listopada w poniedziałek o godz 19:00 i we wtorek 2
listopada o godz. 19:00.

PARISH ANNOUNCEMENTS
The Friends of the Mission invites you to a delicious dinner
today.
Mass Intentions for 2022 – Today is open
the Mass Intention Book for the next year and
accept offerings for Mass Intentions. Please
write checks to the “Oblate Fathers”.
Parish Bazaar - On Sunday, October 24, we organize an
annual fundraising campaign to support
the parish called "Parish Bazaar". We
cordially invite you to participate by
making a donation, as well as buying a
tasty lunch only to go prepared by the
Party Committee. Thank you for your
support.
Confirmation - On October 26 at 6:30pm in our church,
Archbishop of Vancouver Michael Miller will give young
people the Sacrament of Confirmation.
The installation Mass of Fr. Tomasz Krzesik - will take
place on Sunday, November 7th at 11:00am. Archbishop
Michael Miller, CSB will chair the ceremony. We wish Father
Thomas God's blessing and gifts of the Holy Spirit.
Project Advance 2021- A donation for this purpose was made
by 108 families for a total amount of $ 21,450.00. God bless
you for your generosity and understanding. We are asking all
families for support.
Prayers for our deceased
Gardens of Gethsemani - Sunday, Nov.
4th at 3:00 pm - (Polish) 15800 32nd
Avenue, Surrey, BC, V3Z 9V1
Mountain View Cemetery - Sunday,
Nov. 4th at 3:00 pm - (Polish) 5455
Fraser St, Vancouver, BC V5W 2Z3
Annual Mass for deceased bishops,
priests and religious November 3rd Wednesday, at 12:00 pm.
at the Holy Rosary Cathedral.
Chrzty/Baptisms - Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Emma Lissimore, Nicholas Martinka. Dzielimy radość
rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w dziele
wychowania religijnego.
Second Collection World Mission Sunday / II kolekta na
potrzeby misyjne kościoła - October 23, /października
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą
Parafię. Thanks to our regular contributors who help support
our Parish.

