XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 3 listopad, 2019.
Refren Psalmu: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Wystawę o życiu i śmierci Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki można obejrzeć dzisiaj, 3 listopada oraz po Mszach św. w dni powszednie w
naszej Sali Parafialnej. Wystawa została zorganizowana
w naszej Parafii staraniem Klubu Gazety Polskiej
Toronto GTA.
An exhibition about the life and death of Blessed
Father Jerzy Popiełuszko can be seen today on November 3rd and after weekday Masses in our parish
hall. The exhibition was organized in our parish thanks
to the efforts of the Toronto GTA Polish Gazeta
Club.

Składamy serdeczne podziękowania dla Parafian oraz Terapeutów zaangażowanych w Konferencję „Zdrowie Psychiczne. Spojrzenie
wiary, nauki i terapii”, która w ubiegłą sobotę 26
października zgromadziła ponad 40 uczestników. Podziękowania dla ShareLife za przysłanie materiałów
oraz Prelegentki – P. Ella Rogalskiej z Catholic
Family Services. Materiały pomocowe dostarczone
przez ShareLife są wciąż dostępne do pobrania w Sali
Parafialnej. Dr Rostyslav Schemechko zaprasza do
kontaktu poprzez stronę “https://shemechko.com/
contact/” - tam też można przesłać świadectwa i uwagi
związane z tematami poruszanymi podczas sesji. Podziękowania należą się także P. Redaktorowi
Wiesławowi Magierze z Głosu za informowanie
Czytelników o naszej inicjatywie.
We would like to thank all parishioners and
therapists that were involved in the Mental
Health Conference last Saturday. “Mental
Health—an Approach of Faith, Science and Therapy”
had an attendance of 40 participants. A big thank you
goes to ShareLife for sending over materials and one
of the speakers of the night, P. Ella Rogalska from
Catholic Family Services. Support materials provided by ShareLife are still available at the Parish Hall. Dr.
Rostyslav Schemechko invites all participants and
those interested to keep in contact at “https://
shemechko.com/contact/” and to share testimonies and
comments related to topics discussed during the session. Thanks are also due to Mr. Wiesław Magiera
from Głos Magazine for informing readers about our
initiative.

W naszej Parafii zagościł Kleryk. W listopadzie, na
prośbę Księdza Rektora Seminarium św. Augustyna w
Toronto udzielamy gościny Panu Jarosławowi Piskorskiemu, studentowi Roku Propedeutycznego tegoż
Seminarium. Zgodnie z programem formacyjnym, wraz
z dwoma innymi kolegami ulokowanymi w okolicznych
parafiach, będzie on wspomagał jeden z projektów
charytatywnych Archidiecezji w naszym sąsiedztwie.
Chociaż dla Seminarzysty nie przewidziano pracy
bezpośrednio w naszej Parafii, to jednak szczęśliwym
zrządzeniem mówi on po polsku. A może Pan Bóg chce,
by ktoś z naszych „zaraził się” przykładem Jarosława i
odkrył powołanie? Przyjmijmy go serdecznie i otoczmy
modlitwą, by dobrze wspominał ten miesiąc u początku
swojej formacji do kapłaństwa.
A seminarian has arrived to our parish. Starting
in November, at the request of the Rector from St. Augustine’s Seminary in Toronto, we will be hosting

Jarosław Piskorski, a student of the Propedeutic Year
of the same Seminary. According to his formation program, he will be supporting one of the charitable projects
of the Archdiocese in our neighborhood together with
two other colleagues located in the nearby parishes. Although the seminarian is not supposed to work directly in
our parish, he happily speaks Polish if the need should
ever arise. If anyone becomes inspired by Jaroslaw's example this will be a great opportunity to explore and possibly discover their own calling to God. So let us welcome
him and surround him with our prayers that he will
warmly remember this month and the beginning of his
formation towards the priesthood.

Kardynał Collins dziękuje, za nasze świadectwo
Ewangelii. „Jeszcze przed założeniem diecezji Toronto
w 1841 r. środowisko katolickie wspierało ubogich, chorych, czy żyjących na marginesie społecznym. Dziś, dzięki
ShareLife to dziedzictwo jest silniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Nasze wsparcie pozwala agencjom ShareLife
świadczyć usługi w zakresie zdrowia psychicznego, pomagać osobom starszym żyjącym samotnie, wspierać
młodociane matki, czy oferować możliwości uczestnictwa
w obozach letnich dla zagrożonej młodzieży. Bez waszy
pomocy ShareLife nie byłoby w stanie wypełnić swojej
misji, by żyć Ewangelią wspierając potrzebujących .” Kardynał Thomas Collins
Cardinal Collins thanks you for living the Gospel.
“Even before the foundation of the Toronto diocese in
1841, the Catholic community has been serving those
among us who are poor, sick and marginalized. This legacy continues, stronger than ever, through ShareLife.
Your support enables ShareLife agencies to provide mental health services, assist isolated seniors, aid young
mothers, and offer summer camp opportunities for vulnerable youth. Without you, ShareLife could not fulfill its
mission to live the Gospel by providing for those in
need.” - Cardinal Thomas Collins
DLA DZIECI. KIDS CORNER.
Dla bystrzaków! Spróbuj znaleźć ten rysunek w kościele.
Malowidła są uporządkowane w 5 kolumnach, po 3 w każdej
kolumnie, zaczynając od przodu kościoła aż do chóru. Obrazy
znajdują się po obu stronach sufitu. Podpisaną kartkę z odpowiedzią oddaj księdzu przy wyjściu z kościoła. Na bystrzaków czekają nagrody.
I Spy! Try to find this picture in the church. Pictures are ordered in 5 columns with 3 pictures in each column starting
from the front of the church and stopping at the choir. There
are pictures on the Left Ceiling and Right Ceiling. Submit
your answer to the priest before you leave after Mass.

Po lewej, 3 kolumna/Left
Ceiling, Column 3
Po prawej, 4 kolumna/Right
Ceiling, Column 4
Po prawej, 3 kolumna/Right
Ceiling, Column 3
IMIĘ/NAME:

31st Sunday in Ordinary Time, November 3, 2019.
Psalm Refrain: I will bless your name forever, my King and my God.
5th Annual Benefit Concert to End Abuse to
Women and Girls, Wednesday, November 6 at 6
p.m. Lula Lounge, 1585 Dundas St. W., Toronto
Catholic Family Services of Toronto Foundation presents the 5th Annual Benefit Concert to End Abuse to
Women and Girls. This will be a night of live music, a
dazzling silent auction and lots of fun. We are excited to
have musical entertainment from Enrico Galante and
friends. Also, this year we're featuring Grammy and Juno award-winning singer, Liberty Silver!
TICKETS: $45 in advance, $50 at the door
CONTACT: Catholic Family Services of Toronto
PHONE: 416-921-1163
EMAIL: info@cfstoronto.com

‘A Celestial Night 2019’ – Fundraising dinner in
support of Radio Maria Canada Saturday, November 9 from 6 to 10 p.m. at Riviera Event
Centre 2800 HWY 7 West, Vaughan
Radio Maria Canada invites listeners and supporters of
its radio ministry to attend “A Celestial Night 2019” –
dinner, dance and fundraiser. Guest of honour Most
Reverend John A. Boissoneau, Auxiliary Bishop of Toronto. Other notable figures and friends including radio
hosts will be in attendance. The event also includes performances by violinist Gabriel Klug, singer/songwriter
Angelica Di Castro and Juno Award nominee Joée.
Tickets available at $100 with proceeds helping to finance Radio Maria Canada programs and ministry in
2020. Radio Maria Canada is available free to all at radiomaria.ca and through its Wifi radio.
CONTACT: Giovanni P
HONE: 416-245-7117 ext. 230
EMAIL: coordinator@radiomaria.ca
WEB: http://www.radiomaria.ca/
Your gift to God and our Parish
Sunday Collection October 20:
$1.220.00
World Missions Sunday October 20: $660.00
Sunday Collection October 27:
$1,655.00
Heartfelt thank you for your generous support of the
Church.

God bless! Bóg zapłać!

Podczas listopadowych Mszy Świętych modlimy
się w intencji naszych drogich Zmarłych, wymienionych na kopertach wypominkowych, które
składamy wraz z ofiarami w koszyku przed ołtarzem.
Koperty można jeszcze pobrać z tyłu kościoła oraz przy
wyjściu przy zakrystii.
During our November Masses, we pray for the
dearly departed listed on our envelopes together with
our offerings placed in the basket in front of the altar.
Envelopes can still be picked up from the back of the
church and close to the sacristy.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc listopad:
„Za

śp. zmarłych członków Rodziny Żywego
Różańca

Niedziela 3 listopada/ Sunday, November 3rd
09:00 AM

All Souls
11:00 AM

Za + Edwarda Szabla w 19 rocznicę śmierci
- od żony i rodziny

Za + Helenę Palke - od syna z rodziną

Za + Jana Iskra - od córki z rodziną

Za + Rodziców Wandę i Stanisława oraz
braci Bogdana i Stanisława Sajda – od Piotra z rodziną
Środa 6 listopada/ Wednesday, November 6th
07:00 PM

Za wszystkich wiernych zmarłych

W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o
opiekę i błogosławieństwo Boże
Piątek 8 listopada/ Friday, November 8th
07:00 PM

Za wszystkich wiernych zmarłych
Sobota 9 listopada/ Saturday, November 9th
09:00 AM LATIN

O uzdrowienie z nałogu Arkadiusza, Ewy i
Marcina z prośbą o Boże łaski dla całej rodziny
Niedziela 10 listopada/ Sunday, November 10th
09:00 AM

For the many blessings of Holy Trinity from Dora Sotomayor

For the deceased from Czerniawski Family
- from son with family
11:00 AM

Za wszystkich wiernych zmarłych

W intencji Ojczyzny Polski o wiarę, siłę i
ducha służby

Za + Czesławę Rogulską - od córki Danuty z
mężem Andrzejem

Za + Seweryna Borowskiego - od rodziców i
brata Roberta

Za + Stanisława Mościckiego w 6. rocznice
śmierci

