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News & Announcements

Informacje i ogłoszenia

Today is the thirty-second Sunday in Ordinary Time in the
church year. In the words of the Collect of today’s Mass, we beg
God to graciously remove all adversities from us, so that we,
free from the dangers of soul and body, may freely serve Him.
Wednesday, November 9, is the is the anniversary pf the dedication of the Lateran Basilica. The Lateran Basilica is the cathedral church of the Pope as the Bishop of Rome. Above the
entrance there is an inscription in Latin: „Mother and Head
of all the churches of the City and the World.” Until the fourteenth century, it was the center of the Church’s life. This day
is also an expression of our unity with the successor of Saint
Peter - Pope Francis.
Friday, November 11, is Veterans Day . We invite you to pray
for all those who served their country in the military and gave
up their lives to defend it. Let the displaying of the national
flag be the external sign of our commemoration.
This Sunday, November 13, is the Day of Solidarity with the
Persecuted Church, celebrated since 2009 (always on the
second Sunday of November). Also on this day we celebrate
the fifth World Day of the Poor established by Pope Francis.
We wish everyone who is celebrating a birthday this week a
happy day. May the Good Lord’s blessings shine upon you,
Let us remember in our prayers all those who have passed
away. Lord Jesus, give them eternal rest,
From November 1 to November 8 you can obtain a plenary indulgence and offer it for the dead. To receive this indulgence,
one must make a good confession, be in the state of grace, receive Holy Communion, visit the cemetery and pray for both
the dead and the intentions of the Holy Father.
Throughout November, we will pray the rosary for the deceased whose names have been entered on the sign up sheets
at the back of the church and the sacristy.
November is the month during which we remember those
who have died. In your set of envelopes you will find a separate one on which to write the names of those souls you would
like to remember in your prayers. You will also have the opportunity to purchase a candle that will burn during the Holy
Masses of the first week of November for these souls. After
that each candle will be placed in the sanctuary lamp and burn
by the tabernacle for the entire week, and the name of that
soul will be mentioned in the bulletin. Those who would like to
purchase these candles can find a list in the rear of the church.
Please enter the name of the soul you wish to be remembered
in this way. The cost of the candle is $25.
We invite you to our parish St. Andrew’s party, which will
take place on November 26. Please call the parish office if you
need any information.
Heartfelt thanks to the volunteers, adults and kids, who participated in “ The Great Daffodil Appeal” planting of bulbs.
Your hard work was greatly appreciated.
Many thanks also to all those who organized, cooked for, donated prizes to and bought chances at our “Tricky Tray” event
to raise money for the parish. With your generous help and
participation, the event raised $2700. Heartfelt thanks!
We would like to express our best wishes to everyone celebrating a birthday this week. May the Good Lord bless and
watch over you.

Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie
przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy
i ciała, mogli swobodnie Mu służyć.
W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem
katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Nad wejściem widnieje napis w języku łacińskim: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Do XIV wieku
stanowiła ona centrum życia Kościoła. To święto to także
wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem. Polecajmy w naszych modlitwach Papieża i wszystkie sprawy Kościoła.
W piątek, 11 listopada, przypada 104 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu módlmy się szczególnie w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy
zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga
narodowa.
W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym (zawsze w drugą niedzielę listopada).
Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty
ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień
Ubogich.
Listopad to miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych.
W comiesięcznym zestawie niedzielnych kopert znajdziecie Państwo kopertę z możliwością wypisania imion osób
polecanych modlitwie. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym będzie możliwość zakupienia świecy za duszę osoby zmarłej lub ogólnie za zmarłych z rodziny, które będą
się świeciły codziennie podczas mszy św. przez pierwszy
tydzień listopada. Następnie będziemy umieszczać po
jednej świecy w wieczystej lampce, która znajduje się
przy tabernakulum. Wieczysta lampka będzie zmieniana
co tydzień. Intencje będą podawane w biuletynie. Jeżeli
jesteście Państwo zainteresowani, prosimy napisać imię
osoby za którą chcielibyście państwo ofiarować świecę na
listę, która znajduje się z tyłu kościoła lub skontaktować
się z kancelarią parafialną tel. (201) 440-3224. Cena za
świecę $25.
Nie zapominajmy w naszych modlitwach o naszych bliskich zmarłych, którym możemy wyjednać łaskę życia
wiecznego. Jeszcze przez kilka dni do 8 listopada można
uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za duszę w czyśćcu oczekującą. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto:
brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej,
przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca
Świętego. Przez cały listopad będziemy modlić się na
różańcu za naszych zmarłych polecanych w tak zwanych
wypominkach. „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie…”.
Zapraszamy serdecznie na Zabawę Andrzejkową organizowaną w naszej parafii. Odbędzie się ona 26 listopada
o 8 PM . Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na
plakatach zawieszonych na drzwiach świątyni. Zaplanujmy tak nasz czas, by nie opuścić tej radosnej, parafialnej
imprezy.

Ogromne Bóg zapłać dla tych wszystkich wolontariuszy
dorosłych jak i dzieci, którzy w minioną sobotę wzięli
udział w pierwszej części akcji Pola Nadziei, podczas
której zasadzone zostały żonkile. Dziękujemy serdecznie za Wasze zaangażowanie i poświęcony czas.
W zeszłym tygodniu w niedzielę odbyła się nasza parafialna loteria fantowa. Jej organizatorom, wszystkim
sponsorom nagród oraz tym, którzy swoją obecnością
i ofiarnością wsparli ten projekt, z serca płynące Bóg
zapłać. Dochód z loterii wyniósł $ 2700. Raz jeszcze
serdecznie dziękujemy.
Przyszłotygodniowym jubilatom i solenizantom życzymy otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.

Holy Mass Schedule
Monday, Wednesday, Thursday 7:30 AM (English)
Tuesday, Friday 7:00 PM (Polish)
First Friday 7:30 AM (English) & 7:00 PM (Polish)
Saturday 7:30 AM (English) & 5:30 PM Vigil Mass (English)
Sunday 9:30 AM (English) & 11:00 AM (Polish)
Novena to St. Joseph 6:45 PM (Tuesday)
Divine Mercy Chaplet 7:30 PM (Friday)
Exposition of the Blessed Sacrament 6:00 PM (Tuesday and Friday)
Confessions Before and after Holy Mass
Sacrament of Baptism Sunday after Holy Mass at 11:00 AM. Arrange at parish office.
Marriage Please contact the Rectory Office 6 months in advance.
Rectory Office Hours Monday, Wednesday, Friday from 9:00 AM to 2:00 PM
If you or someone in your family is unable to come to church and would like to receive the sacraments of Penance, Eucharist,
and/or Anointing of the Sick, please call Fr. Paul Dolinski SDS at (201) 440-3224

Sanctuary Lamp Candles

Wieczyste Lampki

This week sanctuary lamps have been offered in loving
memory of:

Wieczyste lampki w tym tygodniu zostały ofiarowane
za spokój dusz:

Stachnik & Pieczuro family.

z rodzin Stachnik i Pieczuro.

Collections
First collection: $1363

October 29–30

Second collection: $610

Kolekty
Pierwsza kolekta: $1363

Październik 29–30

Druga kolekta: $610

Our second collection this week is for maintenance
& repairs.

Druga kolekta w tym tygodniu jest przeznaczona na
naprawy i utrzymanie obiektów.

Our second collection next week is for maintenance
& repairs / military services.

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na naprawy
i utrzymanie obiektów / military services.

MAY GOD REWARD YOU FOR YOUR GENEROSITY

Pl ea s e p r ay f o r :

Saturday, November 5
5:30 PM	†† For living and deceased members
of Kotowski, Kobylarz, Story and Comas
families

All of our deceased parishioners and friends:
†Fr. Włodzimierz Łaś SDS, †Teresa Miras, †Donna
DiCarlo, †Arlene Nowakowski, †Georgette Pianteri, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, †Helen Sanchez,
†Zofia Sajewicz, †Ewa Nowak, †Józef Patlewicz,
†Karolina Stachniuk, †Loretta Conway, †James
Duffy, †Robert Bryniak, †Helena Banasik, †Barbara Trappe, † Vincent Evelich, † Ruth Metzler, †Mark
Metzler.

Sunday, November 6
9:30 AM	†† All Souls from La Rose family
11:00 AM	O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Sary w dniu urodzin
Monday, November 7
7:30 AM	For Parishioners
Tuesday, November 8
7:00 PM	O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Joanny Ziarnik z okazji urodzin
dziękując za otrzymane łaski

We also ask your prayers of comfort for our sick
and confined parishioners and friends:

Wednesday, November 9
7:30 AM	For health and God’s blessing for
Laura Noonan on her birthday

Saturday, November 12
7:30 AM	For health and God’s blessing for
Veronica McDonagh on her birthday
5:30 PM	For the men and women in the military
who serve, have served, and who died
in defense of America

Jean & Frank Bernardo, Rose Pira, Ed Koennemenn,
Jane & Bill Zehnder, Dorothy Walker, Patrick Patskin,
Darlene & Jack Wilman, Elizabeth Malangone, Eileen
& Michael Murphy, Kelly Smyth, Marie Demarest, Jacek Strządała, Regina Pfaff, Kazimierz Brodka, Ethelda
Burton, Kathy Sarao, Gina, Michael, Renee Foca, Franciszek Szczecha, Damian Marek, Anna Mattessich,
Ashley & Barbara, Cheryl Azar, Carol & Jerry Cleary,
Hascup Family, Stella Kozireski, Fr. Andrzej Gorczyca, Alice Azar, Bruce Demarest, Scott De Elia, Richard
Cerbo, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk, Leah Veloz, Craig
& Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława, Bill White,
Sheryl Lewis, Steven Post.

Sunday, November 13
9:30 AM	† Wiesław Kizer
11:00 AM	†† Katarzyna & Piotr Swołek,
Józef Swołek

If you wish to add someone to this list, please call the rectory
office at (201) 440-3224.

Thursday, November 10
7:30 AM	In the intention known to God
Friday, November 11
7:00 PM	† Stanisław Solecki

LEC TOR S
Sat. November 5
5:30 PM	Suzanne Fiorillo

Sat. November 12
5:30 PM	Suzanne Fiorillo

Sun. November 6
9:30 AM	Suzanne Fiorillo

Sun. November 13
9:30 AM	Suzanne Fiorillo

Sun. November 6
11:00 AM	Grażyna Ożarowska

Sun. November 13
11:00 AM	Iwona Kita
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