October 28, 2018; Thirtieth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Jeremiah(31.7-9) Hebrews (5.1-6) Mark (10.46-52)

Today’s Gospel invites us to place ourselves along with
Bartimaeus to contemplate and admit our own blind spots.
To the extent that we can recognize our own blindness, we
can also call out to ask for help, repeating the “Lord have
mercy, Christ have mercy”. Jesus restores the sight of
Bartimaeus because of his faith. Faith was essential to
his disciples, who were blind to what Jesus demanded of
them. It is essential for us, too, if we are to be made whole.
ALL SAINTS DAY - NOVEMBER 1

All Saints Day is a solemnity celebrated in honour of all the
saints, known and unknown. This is the day that
commemorates all those who have attained the Beatific
Vision in Heaven. It is an occasion to reflect on the nature
of sainthood and celebrate the faithfullness of holy men and
women whose lives and deeds continue to inspire us.
ALL SOULS DAY - NOVEMBER 2

On All Souls Day, we not only remember the dead, but we
apply our efforts, through prayer, almsgiving, and the Mass,
to their release from Purgatory. There are two plenary
indulgences attached to All Souls Day, one for visiting
a church and another for visiting a cemetery (can also be
obtained every day from November 1-8). While the actions
are performed by the living, the merits of the indulgences are
applicable only to the souls in Purgatory. The faithful on earth
can always assist souls in Purgatory through prayers and the
offering of Mass. On special All Souls envelopes, you can
print the names of all your loved ones and we will include
them in our prayers during the month of November. Special
Masses for the souls named in the All Souls envelopes will
be celebrated on November 1 & 2 at 8:00am (English).
To obtain the plenary indulgence on November 1- 8, we
must receive Communion and sacramental Confession (and
have no attachment to sin, even venial). Communion must be
received each day we wish to gain the indulgence, but we
only need to go to Confession once during the period.
We must visit the cemetery, recite any formal or informal
prayer for the dead e.g. Eternal Rest. And, as with all
plenary indulgences, we must pray for the intentions of the
Holy Father (one Our Father & one Hail Mary) each day we
perform the work of t he indulgence.
FIRST FRIDAY OF THE MONTH - NOVEMBER 3

On First Friday of the month opportunity for Confession &
Adoration of the Blessed Sacrament starts at 6:00pm.
ALL SOUL’S DAY MASSES AT THE CEMETERIES - NOV 3

All Souls' Day Masses will be held on Saturday, November
3 at 2:00pm (indoors). at the following locations: Assumption
Cemetery (Mississauga), Christ the King (Markham), Holy
Cross (Thornhill), Queen of Heaven (Woodbridge) .

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( Oct 29 –Nov 4)
MONDAY, OCTOBER 29

7:00 pm † Anna Dziekońska - Rodzina
Dziękczynna za dar życia - Anna

TUESDAY, OCTOBER 30

8:00 am † Rosario Jorge Victoriano - Javier family
7:00 pm † Kamil Gołkiewicz - Alicja

WEDNESDAY, OCTOBER 31

8:00 am † Piotr Musialik -Mother & family
7:00 pm † Stanisława i zmarli z rodziny - Córka

THURSDAY, NOVEMBER 1 All Saints Day / Wszystkich Świętych

8:00 am All Souls mentioned in the envelopes
7:00 pm Za Dusze zmarłych wymienianych w Wypominkach

FIRST FRIDAY, NOVEMBER 2 All Souls Day / Dzień Zaduszny

8:00 am All Souls mentioned in the envelopes
7:00 pm Za Dusze zmarłych wymienianych w Wypominkach

SATURDAY, NOVEMBER 3

9:00 am W intencji Róż Różańca św. w Parafii św. Teresy

5:00 pm † Imelda Muto - Javier family
SUNDAY, NOVEMBER 4,

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

31 SUNDAY IN ORDINARY TIME

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Anna i Jan Święty - Syn z rodziną
Int. of Raymond & Christina (wedd.ann.) - Parents
† Bronisława i Henryk Kieras - Córki
† Julian Galas - Żona z rodziną
PILGRIMAGE TO GREECE AND ITALY

International Heritage Tours Travel is organizing a pilgrimage to
Greece and Italy under spiritual guidance of Father Dariusz
Lewandowski CSMA. The theme is: “In the footsteps of St. Paul
and St. Peter”. This 15 days trip starts on May 12 till May 26, 2019.
Cost: $4,790 per person. Information session will take place on
Tuesday November 6, 2018 at 7:30pm at our church.
Reservations 905-886-0232 (ext.367 for Michael ext.315 for Halina).
WORLD MISSION SUNDAY - THANK YOU

Last weekend on World Mission Sunday our parish have
collected $2010 to support the work of missionaries all over the
world. Thank You for your generosity for this worthy cause!
WEEKEND MASS ATTENDANCE COUNT

Last two weekends we conducted the Mass attendance count at all
Masses. These are the results : English Masses 5:00pm - 55/92;
8:00am - 78/75; 11:00am - 131/111; Polish Masses 9:30am 225/345; 12:30pm - 291/221; 7:00pm - 143/128
DAYLIGHT SAVINGS TIME - NEXT WEEKEND

Next weekend Nov. 3/4 we will move our clocks back 1 hour.
SUNDAY OFFERTORY: October 20/21, 2018
Sunday Collection : $ 4,475.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

28 października, 2018; Trzydziesta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Jeremiasz (31.7-9) L.do Hebr.(5.1-6) Marek (10.46-52)

Bóg zawsze jest obecny w życiu człowieka. Przekonuje nas o
tym prorok Jeremiasz. Autor Listu do Hebrajczyków ukazuje
nam prawdę, że Jezus jest ze wszystkimi ludźmi. On swym
słowem uzdrawia ślepotę serc ludzkich i przez swą ofiarę daje
pociechę nieszczęśliwym. Aby móc odejść uzdrowionym i
pocieszonym przez Jezusa, potrzebna jest wiara Bartymeusza.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA LISTOPADA

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca listopada.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź od 18:00
Nabożenstwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o 19:00.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 LISTOPADA

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej
radosnych dni dla chrześcijan. Przypomina ona prawdę o
powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących,
niezaleznie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa,
do kapłaństwa czy do życia w samotności, jest powołany do
świętości. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich,
każdemu pomaga swą łaską. Od każdego z nas jednak zależy
w jaki stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. Dzisiaj
wszyscy święci zachecają byśmy i my kiedyś do nich dołączyli.
A zatem „cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie”. Msza święta 1 listopada: 7:00 wieczorem
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

W piątek, 2 listopada, obchodzimy wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Jest to dzień
modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu
na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki są wspomnieniem
zmarłych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą
uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest to dzień
modłów w intencji wszystkich zmarłych a zwłaszcza dusz
odbywajacych jeszcze pokutę. Temu celowi służą miedzy innymi
ofiary składane w Kościołach i na cmentarzach. Są to tzw.
wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół
modlił się za ich zbawienie. Koperty na wypominki z wypisanymi
imionami zmarłych można złożyć do koszyka wraz z niedzielną
składką . W Dzień Zaduszny Msza święta: 7:00 wieczorem
ODPUST ZA ZMARŁYCH W OKTAWIE „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

Na początku listopada Kościół daje nam możliwość uzyskania
odpustów za duszę cierpiącą w czyśćcu. Od południa Dnia
Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach
i kaplicach można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz.
Warunki odpustu są następujące: Spowiedź i Komunia św.,
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ( nawet lekkiego),
nawiedzenie Kościoła i cmentarza, odmówienie „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga” oraz dowolnej modlitwy w intencji Ojca
Świętego. W oktawie „Wszystkich Świętych”: 1 - 8 listopada
można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie
cmentarza po spełnieniu wyżej wymienionych warunków dla
tych, których dusze cierpią jeszcze w czyśćcu .

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki o godz. 18:30 przed Mszą św.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW PIOTRA I PAWŁA

Biuro podróży Int. Heritage Tours organizuje pielgrzymkę do
Grecji i Włoch, pod duchowym przewodnictwem Ks. Dariusza
Lewandowskiego. Motto: “Idąc śladami Św. Piotra i Pawła”. Ta
15-dniowa pielgrzymka odbędzie się w dniach 12 - 26 Maja,
2019. Koszt: $4790 od osoby. Spotkanie informacyjne: wtorek,
6 listopada o 7:30 w naszym kościele. Rezerwacje 905-8860232 (ext.367 for Michael ext.315 Halina or ext.339 Stan).
BEZPŁATNE, KATOLICKIE SEMINARIUM O TESTAMENCIE

W niedzielę, 4 listopada po Mszy św. o godz. 12:00pm
(ok.1:00pm) Parafia Chrystusa Króla zaprasza do sali
parafialnej na bezpłatne seminarium (w j. polskim). Będzie
można się dowiedzieć jak istotne jest posiadanie testamentu,
wyznaczenie pełnomocników i jak zabrać się do planowania
majątkowego. Tematy spotkania:*Jak chronić swoich bliskich
poprzez prawidłowo napisany testament;*Jak zapewinić, aby
Wasze życzenia były prawnie chronione;*Pełnomocnictwa;
*Wybór wykonawcy testamentu;*Jak znaleźć prawnika;
*Katolickie tradycje związane z testamentami, kremacją,
pochówkiem i pogrzebem. Uczestnicy otrzymają darmowy
Pakiet Planowania Majątkowego. Zapraszamy - wstęp wolny!
NIEDZIELA MISYJNA - PODZIĘKOWANIE

Druga składka. zebrana w poprzedni weekend na misje
katolickie. wyniosła $2010. Bóg zapłać za Waszą hojność !
OBLICZENIA FREKWENCJI na NIEDZIELNYCH MSZACH

Przez poprzednie 2 weekendy liczyliśmy frekwencje na Mszach
świętych niedzielnych. Oto rezultay: polskie Msze św: 9:30am 225/345; 12:30pm - 291/221; 7:00pm - 143/128 ; angielskie
Msze św: 5:00pm - 55/92; 8:00am - 78/75; 11:00am - 131/111.
Dziękujemy parafianom za pomoc w obliczeniach.
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ - KONCERT NA 100-LECIE

W niedzielę, 11 listopada o godzinie 16:00 w Polskim Centrum
Kultury JP II w Mississauga, odbędzie się piękny koncert
upamiętniajacy odzyskanie przez Polskę niepodległości Wiele
znakomitych zespołów i solistow a wśród nich Toronto
Sinfonietta, Novi Singers pod batutą Macieja Jaśkiewicza,
zatańczy zespół „Lechowia” oraz laureaci konkursu tanecznego.
Bilety: $20 od osoby w Polimex, „Pegaz” „Starsky”. W tę
niedzielę można je nabyć w naszym kościele po Mszach św.
ZMIANA CZASU W NASTĘPNY WEEKEND 3/4 LISTOPADA

W następny weekend 3/4 listopada będzie zmiana czasu.
Wskazówki zegara przesuniemy w nocy o 1 godzinę do tyłu !
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

W tym tygodniu po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 na kawę
i pączki zapraszają do naszej sali parafialnej harcerze.

