8 października 2017 / October 8th, 2017
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 7 października / October 7

LEKTORZY
8 października – K. Podskarbi, H. Adamski
15 października – dzieci
22 października – R. Mrożkiewcz, A. Kosacka
LECTORS:
October 8 – J. Gassett
October 15 – D. Millard
October 22 – E. Wysocki

6:00 PM + Susana Daza de Romero
Niedziela, 8 października / October 8
9:00 AM + Jan Stelmach
11:00 AM + Aurelia Krzanowska
Poniedziałek, 9 października / October 9
8:00 AM – za Parafian / for Parishioners
Wtorek, 10 października / October 10

DSF SUMMARY REPORT
Parish Mandatory Goal $19,360.00
Total Amount Paid
$14,906.50
Total Number of Participant
46
Paid UNDER Goal
$4,453.50
Percent Paid
77.00%

8:00 AM + Patricia Bowser
Środa, 11 października / October 11
8:00 AM – Elizabeth, Maddie, Hayden
Czwartek, 12 października / October 12
8:00 AM
Piątek, 13 października / October 13
8:00 AM – Fatima Mass
7:00 PM – podziękowanie za zdrowie i o łaskę
uzdrowienia
Sobota, 14 października / October 14
4:00 PM – Arkadiusz Turowski, Melissa Aspelund
(wedding)
6:00 PM – Grażyna, Zbigniew Wojciechowski (45.
rocznica małżeństwa)
Niedziela, 15 października / October 15
9:00 AM – Angadrême Brown (health)
11:00 AM - Patryk Tomaszkiewicz (21. urodziny)
OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
st
Niedziela, 1 października / Sunday, October 1

I składka / 1st collection $3,565.00 (60 kopert /
envelopes)
II składka dla ofiar huraganów Irma i Maria / 2nd
collection for victims of hurricanes Irma and Maria
$1,810.00
Świece / Votive candles $70.00
Breakfast $150.00
Dziękujemy! / Thank you very much!
Dzisiejsza druga składka jest fundusz budowlany.
W przyszłą niedzielę,
składka będzie na DSF.

15 października

– druga

Today’s second collection is for the building fund.
th

Next Sunday, October 15 , the second collection will
be for DSF.

MÓDLMY SIĘ…
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a
przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana
i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
LET US PRAY…
Saint Michael the Archangel, defend us in battle, be our
protection against the malice and snares of the devil. May
God rebuke him we humbly pray; and do thou, O Prince
of the Heavenly host, by the power of God, thrust into hell
Satan and all evil spirits who wander through the world for
the ruin of souls. Amen.
OREMUS…
Sáncte Míchael Archángele, defénde nos in proélio,
cóntra nequítiam et insídias diáboli ésto præsídium.
Ímperet ílli Déus, súpplices deprecámur: tuque, prínceps
milítiæ cæléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui
ad perditiónem animárum pervagántur in múndo, divína
virtúte, in inférnum detrúde. Ámen
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100. ROCZNICA MILICJI NIEPOKALANEJ
Z okazji 100. rocznicy Milicji Niepokalanej
zapraszamy na specjalne spotkanie, które odbędzie
się w niedzielę 15 października. Program: godz.
2:35 PM – prezentacja (Rich May); 3:30 PM
spowiedź;
4:00
PM
–
Msza
św.
pod
przewodnictwem ks. Alvaro Interiano. O Maryjo bez
grzechu pierworodnego poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekają.

100TH ANNIVERSARY OF THE MILITIA OF THE
IMMACULATA
On the occasion of the 100th anniversary of the
Militia of the Immaculata, we invite you to a special
meeting to be held on Sunday, October 15th.
Program: at 2:35 PM - presentation (Rich May); 3:30
PM confession; 4:00 PM - Mass celebrated by Fr.
Alvaro Interiano. O Mary conceived without sin,
pray for us who have recourse to Thee.

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA
Październik jest miesiącem różańca świętego.
Nabożeństwa różańcowe odbywają się w piątki,
po Mszy św. godz. 7:00 PM. Królowo Różańca
świętego – módl się za nami!

OCTOBER - MONTH OF THE HOLY ROSARY
October is the month of the Holy Rosary. Rosary
services will be held on Fridays, after Mass at
7:00 PM (in Polish). Queen of the Most Holy
Rosary – pray for us!

ZMIANY W PROGRAMIE W PAŹDZIERNIKU
W październiku nastąpią następujące zmiany w
programie Mszy św.: 13 października, o godz. 8:00
AM – będzie dodatkowa Msza fatimska; 16-20
października – nie będzie Mszy ani spowiedzi; 27
października – nie będzie Mszy wieczornej ani
spowiedzi (festiwal); 29 października – będzie tylko
jedna Msza św. o godz. 10:00 AM (festiwal).

CHANGES IN OUR PROGRAM ON OCTOBER
On October, the following changes will be made to
the Mass schedule: October 13th at 8:00 AM - there
will be an additional Fatima Mass; October 16th –
20th there will be no Mass nor Confession; October
27th - there will be no evening Mass nor confession
(festival); October 29th - there will be only one
Mass at 10:00 AM (festival).

MEMORIAL WALL
Jedną z części naszego projektu the Houston
Polonia Memorial, jest tzw. Memorial Wall, czyli
budynek przypominający małą kaplicę, w której
będą umieszczone tabliczki z imionami zmarłych.
Osoby, które te tabliczki zamówiły są proszone o
kontakt z Marianem Kruzelem w celu zatwierdzenia
wzoru tabliczki. Chodzi o wyeliminowanie błędów w
pisowni czy w datacji. Wciąż także można zamówić
taką tabliczkę dla upamiętnienia kochanej osoby,
która odeszła już do Pana.

MEMORIAL WALL
One of the parts of our Houston Polonia Memorial
project is the Memorial Wall, which is a building
resembling a small chapel, in which will be placed
plaques with the names of the dead. Those who
ordered these plaques are asked to contact Marian
Kruzel to approve the plaque pattern. It's about
eliminating typos or date errors. You can still order a
plaque to commemorate a loved one who has gone
to the Lord.

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
Listopad jest tradycyjnie miesiącem pamięci o
zmarłych. Jest więc jeszcze czas, by pomyśleć o
tabliczce upamiętniającej naszych zmarłych, która
może się znaleźć na naszej Memorial Wall. Koszt
takiej tabliczki wynosi $500.00
NOWY TERMIN FESTIWALU „DOŻYNKI”
W związku z katastrofalną powodzią w Houston
termin festiwalu „Dożynki” został zmieniony na
27-28-29 października.
PRACA
Nasza szkoła poszukuje osoby do sprzątania szkoły.
Proszę telefonować do Hanny Tomaszkiewicz (281)
725.7337.

MEMORY OF THE DECEASED
November is traditionally a month of remembrance
of the deceased. So there is still time to think of a
plaque commemorating our loved ones, which can
be placed on our Memorial Wall. The cost of this
plaque is $500.00
NEW DATE OF “HARVEST” FESTIVAL
Due to the catastrophic flood in Houston the
date of the "Harvest Festival" has been changed
to October 27-28-29.
JOB
Our Saturday school is looking for a person to clean
the school. Please call Hanna Tomaszkiewicz at
(281) 725.7337.
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