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XXVII niedziela zwykła – 3 października / XXVII - Sunday in Ordinary Time – October – 3rd
XXVIII niedziela zwykła –10 października / XXVIII- Sunday in Ordinary Time – September – 10th
Modlitwa do Matki Bożej Różancowej: Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, by się stała moją codzienną
potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą,
hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania
obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało
mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W
świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los
wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie
pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii
doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez,
lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca
świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!! Amen.

Sobota / Saturday – 2 października / October 2
8:45(Eng.) – For + Anthony Miranda
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe
17:30 – Za Parafian
18:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
XXVII niedziela zwykła – 3 października
XXVII Sunday in Ordinary Time – October 3rd
8:00 (Eng.) – For + Józef Beben, Danuta Domowicz
- Regina Latek & family
9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Anny i Narcyza
Wysockich z okazji 30 rocznicy ślubu
11:00 – O święte powołania kapłańskie, zakonne,
misyjne i hospicyjne – Apostolstwo Dobrej śmierci
13:15 - Surrey – Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu
Danuty i Henryka z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej
Wtorek / Tuesday – 5 października / October 5
8:00 (Eng.) – For + Stanisławę Karolak – family
Środa / Wednesday – 6 października / October 6
19:00 - O Boże błog. dla znajomych, przyjaciół i
dobrodziejów
- O powołanie kapłańskie i zakonne
- O Boże błog. dla Piotra Walencika – babcia
- O Boże błog. dla Michała Alfawickiego – mama
- O łaskę zdrowia dla Natalii Pisarek – rodzina Szakun
- Dziękczynna za uratowanie życia – Rafał
Najświętszej Marii Panny Różańcowej
Our Lady of the Rosary
Czwartek / Thursday – 7 października / October 7
19:00 – O Boże błogosławieństwo dla Piotra z okazji
urodzin – mama
Piątek / Friday – 8 października / October 8
8:00 (Eng.) –
19:00 – Za +Władysława Jończyk w 28 rocz. śm. –
córka z rodziną

Sobota / Saturday – 9 października / October 9
8:45(Eng.) – God’s blessing for Janina Lis for her
Birthday – friends
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe
17:30 – Za + Janinę i Franciszka Błasiak - córka z
rodziną
XXVIII niedziela zwykła – 10 października
XXVIII Sunday in Ordinary Time – October 10th
8:00 (Eng.) – For Parishioners
9:30 – Za + Władysława, Łucję, Jacka, Marka
Kwapiszewskich – Basia
11:00 – Za zmarłych członków Rycerzy Kolumba
13:15 - Surrey – Za + Józefę i Mariana Ostapińskich
– córka z rodziną
Wtorek / Tuesday – 12 października / October 12
8:00 (Eng.) – God blessing for Kasia for her Birthday
Środa / Wednesday – 13 października / October 13
19:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Kasi z okazji urodzin
- O potrzebne łaski i dary ducha św. dla nauczycieli
i katechetów
Czwartek / Thursday – 14 października / October 14
19:00 – Dziękczynna z prośba o Boże błog. i dalsze
łaski dla Janiny i Stanisława Mniszak oraz ich dzieci
Piątek / Friday – 15 października / October 15
8:00 (Eng.) – For + Jadwiga Runcewicz (16rocz.śm.)
– rodzina
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Marcina w dniu urodzin – Gertruda Urbanowska
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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14 października - pamiętajmy o
nauczycielach i wychowawcach,
którzy obchodzą swoje doroczne
święto. Wspierajmy ich naszą
życzliwością, a przede wszystkim
płynącą z serca gorącą modlitwą.
Październik – miesiącem różańcowym – w naszym kościele
nabożeństwo różańcowe przez cały październik: środa,
czwartek, piątek o godzinie 18:30, w sobotę o godzinie 17:00.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Spotkanie lektorów i kantorów – odbędzie się 15
pździernika w piątek po Mszy św. wieczornej w sali
parafialnej. Zapraszamy nowych, chętnych do czytania i
śpiewu.
Intencje Mszalne 2022 - W niedzielę 16 i 17 października w
sali pod kościołem będą przyjmowane intencje mszalne na rok
2022. Dla lepszej organizacji prosimy o zapisanie intencji na
kartkach wraz z sugerowanymi datami. Jedna rodzina będzie
mogła zamówić tylko dwie intencje na msze niedzielne. Grupy
oraz organizacje, które pragną zamówić mszę proszę o
zamówienie w biurze parafialnym. Czeki proszę wypisac na
„Oblate Fathers”
Modlitwa za zmarłych –
Zbliża
się
wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych
i listopad, miesiąc poświęcony
ich pamięci. W związku z tym
przypominamy, że można
składać ofiary na wypominki
listopadowe. Podczas każdej Mszy Św. w miesiącu listopadzie
będziemy się modlić za wszystkich, których kochaliśmy za
życia i którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Kopertki
wypominkowe są dostępne w kościele. Ofiary złożone na
wypominki w całości przeznaczone są na wsparcie
działalności misyjnej Misjonarzy Oblatów.
Project Advance 2021. Donację na ten cel złożyły 68 rodziny
na łączną sumę $ 12,220.00. Bóg zapłać za hojność i
zrozumienie. Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodzin o
poparcie.
Koło Przyjaciół Misji serdecznie zaprasza na smaczny obiad
i ciasto tylko na wynos 16 i 17 października w sobotę po
Mszy św. o godz. 17:30 i w niedzielę
po każdej Mszy św. Bóg zapłać za
poparcie.
Bazar Parafialny - W niedzielę 23
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. Listy zostaną
wysłane w tym tygodniu. Cały dochód przeznaczony będzie na
dzieła parafialne. Dziękujemy za poparcie.

„Dziękujcie Panu bo jest dobry...” W poniedziałek, tj. 11
października obchodzimy Święto Dziękczynienia. Nasze
dziękczynienie należy się przede
wszystkim naszemu Bogu i
Stwórcy, za wszelkie dary i łaski,
którymi nas hojnie każdego dnia
obdarza.
THANKSGIVING DAY - This
Thanksgiving Day let us express
gratitude for all the blessing we have received and the freedoms
we enjoy. We have many reasons to give thanks today: For our
families, our country, and our parish - you can make your own
list. Let us also be thankful for the freedom of worship because
religion represents the deepest core of the human person - that
place where we meet God and where our relationship with God
touches every aspect of a person's life. Have a happy
Thanksgiving.

PARISH ANNOUNCEMENTS
Stewardship Reflection
“So out of the ground the Lord God formed every beast of the
field and every bird of the air, and brought them to the man to
see what he would call them; and whatever the man called
every living creature, that was its name.” (Genesis 2:19)
The creation story reminds us of two important points. First,
since the start, God has put the entire world into our
care. Second, stewardship has been around since the beginning
of mankind, it isn’t something recently invented by the
Church. Just as past generations built our Church, it is now our
responsibility to continue to nurture and develop these gifts for
future generations.
Rosary Coast to Coast Canada 2021
Please join the world in prayer, for
world peace, by praying the Rosary
Coast to Coast on October 10, 2021
(Sunday), at 12 p.m. Light a candle
and pray the Rosary at home. Please
visit us online at www.rosarycoasttocoast.ca.
Project Advance 2021- A donation for this purpose was made
by 68 families for a total amount of $ 12,220.00. God bless you
for your generosity and understanding. We are asking all
families for support.
Mass Intentions for 2022 – On
Sunday October 16 and 17 we will
open the Mass Intention Book for the
next year and accept offerings for Mass
Intentions. A specific Mass time and
date can be requested, but if that date is
taken, the Mass will be assigned to the
closest possible date or according to the requester’s
preference. The name(s) for the Mass intention will be
published in the parish bulletin and announced at Mass. Each
member of the faithful may offer the Mass for his or her own
intention. Please write checks to the “Oblate Fathers”.
Kolekty niedzielne/Sunday collections
Vancouver: September 19 września – $3,161.00; September
26 września – $2,620.00 Surrey: September 19 września –
$804; September 26 września – $848
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą
Parafię. Thanks to our regular contributors who help support
our Parish.

