7 października 2018 / October 7th, 2018
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 6 października / October 6

LEKTORZY
7 października – Z. G. Wojciechowski
14 października – B. Pasek (festiwal)
21 października - dzieci

6:00 PM
Niedziela, 7 października / October 7
9:00 AM ++ Anton, Maria Tran, Luke Hiep Tran, Dich
Tran and all souls
11:00 AM ++ Michał Cybin, Stefan Kuźmiński
Poniedziałek, 8 października / October 8

LECTORS:
October 7 – M. Ciaston
October 14 – J. Gassett (festival)
October 21 – D. Millard

8:00 AM - za Parafian / for Parishioners
Wtorek, 9 października / October 9
8:00 AM - dantis
Środa, 10 października / October 10
8:00 AM - dantis
Czwartek, 11 października / October 11
8:00 AM ++ Anton, Maria Tran, Luke Hiep Tran, Dich
Tran and all souls

DIOCESAN SERVICES FUND REPORT
Parish goal
$19,360.00
Total amount paid
$12,534.25
Total number of participant
47
Paid UNDER goal
$6,825.75
Percent paid
64.74%

Piątek, 12 października / October 12
8:00 AM – for the Church
Sobota, 13 października / October 13
6:00 PM
Niedziela, 14 października / October 14
10:00 AM ++José, Stanisława Wolscy (Wolski)

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
Niedziela, 30 września / Sunday, September 30th
I składka / 1st collection $2,921.00 (61 kopert /
envelopes)
II składka na fundusz budowlany / 2nd collection for
the building fund $360.00
Świece / Votive candles $155.00
Dzisiejsza druga składka jest na DSF.
W przyszłą niedzielę, 14 października, druga
składka będzie na DSF.
Today’s second collection is for DSF.
Next Sunday, October 14th, the second collection
will be for DSF.

A PRAYER FOR VOCATION
Lord Jesus, as You once called the first disciples to
make them fishers of men, let your sweet invitation
continue to resound: Come, follow Me!
Give young men and women the grace of
responding quickly to Your voice.
Support our bishops, priests, and consecrated
people in their apostolic labor.
Grant perseverance to our seminarians and to all
those who are carrying out the ideal of a life totally
consecrated to Your service.
Mary, Mother of the Church, the model of every
vocation, help us to say ”Yes” to the Lord Who calls
us to cooperate in the divine plan of salvation.
Amen.
St. John Paul II
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FESTIWAL “DOŻYNKI”
Festiwal “Dożynki” odbędzie się już za tydzień, w
dniach 12-14 października. Jego organizatorami są
Adam Dratwa i Damian Reichert. Jak zwykle ze
względu na festiwal nastąpią zmiany w naszym
programie: w piątek, 12 października nie będzie
spowiedzi ani Mszy św. o godz. 7:00 PM. Tego
dnia Msza św. zostanie odprawiona o godz. 8:00
AM. W niedzielę, 14 października – będzie tylko
jedna Msza św. o godz. 10:00 AM.
DZIĘKUJEMY SPONSOROM FESTIWALU
Dziękujemy
Sponsorom
festiwalu
“Dożynki”:
Waldemar, Teresa Priebe; Robert Shaklovitz;
Zdzisław, Ewa Elenberg; Jan, Maryann Ciaston;
Piotr Pawłowski.
PORZĄDEK NA MSZY ŚWIĘTEJ
Katechizm Kościoła Katolickiego tak mówi o
porządku na Mszy św.: Liturgia Eucharystii
przebiega
według
podstawowej
struktury,
zachowanej przez wieki do naszych czasów.
Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach,
które stanowią organiczną jedność: zgromadzenie
się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią
i modlitwą powszechną; liturgia eucharystyczna, z
przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w
czasie dziękczynienia i komunią. Liturgia słowa i
liturgia eucharystyczna stanowią razem "jeden akt
kultu". Zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest
równocześnie stołem Słowa Bożego i Ciała Pana.
(KKK 1346). Jest zatem niedopuszczalne i
stanowi poważne wykroczenie przeciwko miłości
Boga przychodzenie na Mszę św. po Liturgii
słowa (po czytaniach lub w ich trakcie, albo po
kazaniu).
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
18 października, w święto św. Łukasza, Patrona
służby zdrowia, podczas Mszy św. o godz. 8:00 AM
zostanie udzielony sakrament namaszczenia
chorych.
KAMPANIA IGNITE. OUR FAITH, OUR MISSION
Firma Guidance in Giving rozpoczęła prace w naszej
parafii na rzecz przeprowadzenia kampanii Ignite. Our
Faith, Our Mission, która ma na celu zebranie
$150,000,000.00 przeznaczonych na 6 celów:
stworzenie funduszu na odbudowę po katastrofach
naturalnych, odbudowa parafii i szkół po huraganie
Harvey, rozbudowa seminarium duchownego St.
Mary’s, stworzenie funduszu na rzecz formacji wiary,
stworzenie funduszu na rzecz szkół katolickich,
indywidualne
potrzeby parafii. Naszej
parafii
wyznaczono cel w wysokości $165,558.00, z czego
$54,634.00 jest przeznaczone dla parafii.

“HARVEST” FESTIVAL
The "Harvest Festival" will take place on October
12th -14th. Its organizers are Adam Dratwa and
Damian Reichert. As usual, due to the festival,
there will be changes in our program: on Friday,
October 12th there will be no confession or Mass
at 7:00 PM. That day the Holy Mass will be said
at 8:00 AM. On Sunday, October 14th - there will
be only one Mass at 10:00 AM.
THANK YOU TO OUR SPONSORS
Thank you to the sponsors of our “Harvest” Festival:
Waldemar, Teresa Priebe; Robert Shaklovitz;
Zdzisław, Ewa Elenberg; Jan, Maryann Ciaston;
Piotr Pawłowski.
ORDER DURING HOLY MASS
The Catechism of the Catholic Church states
thisabout the order at Mass: The liturgy of the
Eucharist unfolds according to a fundamental
structure which has been preserved throughout the
centuries down to our own day. It displays two great
parts
that
form
a
fundamental
unity:
the gathering, the liturgy of the Word, with readings,
homily
and
general
intercessions;
the liturgy of the Eucharist, with the presentation of
the bread and wine, the consecratory thanksgiving,
and communion.The liturgy of the Word and liturgy
of the Eucharist together form "one single act of
worship"; The Eucharistic table set for us is the
table both of the Word of God and of the Body of the
Lord. It is therefore unacceptable and constitutes
a serious offense against the love of God for
coming to Mass after the Liturgy words (after or
during readings, or after the sermon).
THE SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE
SICK
October 18th, on the feast of Saint Lucas, Patron of
health care, during Mass at 8:00 AM the sacrament
of the anointing of the sick will be given.
CAMPAIGN: IGNITE. OUR FAITH, OUR MISSION
The Guidance in Giving company started work in our
parish to carry out the campaign: Ignite. Our Faith,
Our Mission, which aims to collect $150,000,000.00
for six purposes: Future Disaster Recovery Fund,
rebuilding our parishes and schools in light of
hurricane Harvey; St. Mary’s Seminary; Faith
Formation Endowment Fund; Catholic School
Education Endowments; and individual parish
needs. Our parish has a goal of $165,558.00, of
which $54,634.00 is intended for the parish.
PRAY FOR THE CHURCH!
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