19 sierpnia 2018 / August 19th, 2018
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 18 sierpnia / August 18

LEKTORZY
19 sierpnia – M. Wach, P. Matuszyk
26 sierpnia – R. A. Zielińscy
2 września – Z. E. Elenberg

6:00 PM + Maciej Derda
Niedziela, 19 sierpnia / August 19
9:00 AM + Arlene Tanalski
11:00 AM – Dorota, Adam Pater (30. rocznica
sakramentu małżeństwa)
Poniedziałek, 20 sierpnia / August 20

LECTORS:
August 19 – M. Ried
August 26 – J. Gassett
September 2 – R. Zamecki

8:00 AM - dantis
Wtorek, 21 sierpnia / August 21
8:00 AM - dantis
Środa, 22 sierpnia / August 22
8:00 AM - dantis
Czwartek, 23 sierpnia / August 23
8:00 AM - dantis
Sobota, 25 sierpnia / August 25
6:00 PM + Hieronim Łuczak
Niedziela, 26 sierpnia / August 26
9:00 AM + staff sgt. Michael H. Ollis
11:00 AM – the Houston Polonia Memorial founders

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
Niedziela, 12 sierpnia / Sunday, August 12th
I składka / 1st collection $2,561.00 (49 kopert/
envelopes)
II składka na zastępstwo wakacyjne / 2nd collection
for the summer replacement $880.00
Świece / Votive candles $131.00

Dzisiejsza druga składka jest na Infirm Priests.
W przyszłą niedzielę, 26 sierpnia, druga składka
będzie dla Kościoła na Kubie.
Today’s second collection is for Infirm Priests.
Next Sunday, August 26th, the second collection
will be for the Church in Cuba.

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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POŚWIĘCENIE
THE
HOUSTON
POLONIA
MEMORIAL
Już za tydzień, w niedzielę 26 sierpnia, odbędzie się
poświęcenie The Houston Polonia Memorial, w
którym są umieszczone tabliczki upamiętniające
zmarłych.
Uroczystości
będzie
przewodniczył
Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego,
ks. Bogusław Burgat. O godz. 11:00 AM zbierzemy
się przed The Houston Polonia Memorial i tu
zostanie odmówiona modlitwa poświęcenia. Następnie
zostanie odprawiona Msza św. zakończona procesją
eucharystyczną wokół kościoła. Tego dnia Kościół w
Polsce
obchodzi
uroczystość
Matki
Boskiej
Częstochowskiej, a więc jest to nasz odpust parafialny.
PODRÓŻ MISYJNA NA KUBĘ
Nazajutrz po naszej uroczystości, 27 sierpnia, ks.
Wikariusz Generalny uda się w podróż misyjną na
Kubę, w której będzie mu towarzyszył ks. proboszcz.
Księża odwiedzą polskich księży i zakonnice pracujące
na wyspie. Zostały przygotowane dary dla wspólnot
tamtejszego
Kościoła.
Towarzystwo
Chrystusowe
ufundowało ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego,
nasza parafia ornat oraz bieliznę kielichową. Ponadto, w
niedzielę 26 sierpnia zostanie zebrana druga składka
przeznaczona dla tamtejszych wspólnot katolickich.

ZMIANA W PROGRAMIE
W związku z podróżą misyjną na Kubę w dniach
27-31 sierpnia w naszym kościele nie będzie
Mszy św.
+ MARY MIZENKO
Dotarła do nas wiadomość o śmierci Mary Mizenko,
która prze wiele lat była związana z naszym kościołem,
będąc jego wielką dobrodziejką. Parafia pragnie
upamiętnić jej osobę w the Houston Polonia Memorial,
jednak nie posiadamy informacji na temat daty jej urodzin
i śmierci. Gdyby ktoś mógł pomóc w ich uzyskaniu,
byłbym bardzo wdzięczny.
SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W
HOUSTON
Krzyż i ikona Matki Boskiej, które są symbolami
Światowych Dniu Młodzieży i które od roku 1986
pielgrzymują po całym świecie, w dniach 23-24 sierpnia
zatrzymają się w Houston według następującego
programu: 23 sierpnia, godz. 6:00 PM – 9:30 PM –
konkatedra Sacred Heart w downtown Houston, 24
sierpnia, godz. 8:00 AM – 9:30 AM kaplica St. Basil na
terenie Saint Thomas University.
+ HIERONIM ŁUCZAK
Podczas Mszy św. w sobotę, 25 sierpnia, o godz. 6;00
PM w kościele będą się znajdowały prochy świętej
pamięci Hieronima Łuczaka a na zakończenie Mszy św.
odbędzie się obrzęd ostatniego pożegnania.
LITURGIA W PIĄTKI
W miesiącu sierpniu nie będzie Mszy św. w piątki ani
spowiedzi św.

DEDICATION OF THE HOUSTON POLONIA
MEMORIAL
In just a week, on Sunday, August 26th, the Houston
Polonia Memorial dedication will be held, in which
there are tablets commemorating the dead. The
celebrations will be presided over by the Vicar General
of the Society of Christ, Fr. Bogusław Burgat. At
11:00 AM we will gather in front of The Houston
Polonia Memorial and a prayer of dedication will be
said. Then Holy Mass will be celebrated followed by
the Eucharistic procession around the church. On this
day, the Church in Poland celebrates the Feast of Our
Lady of Częstochowa, and so it is our parish feast.
MISSIONARY TRIP TO CUBA
th
The day after our ceremony, on August 27 , the Vicar
General of the Society of Christ will go on a missionary
journey to Cuba, in which he will be accompanied by the
pastor. The priests will visit Polish priests and nuns who
work on the island. Gifts for the communities of the local
church have been prepared. The Society of Christ
provided a chasuble with the image of the Divine Mercy,
our parish provided a chasuble and chalice vestment. In
th
addition, on Sunday, August 26 , the second collection
will be for the Catholic Church in Cuba.

CHANGES IN OUR PROGRAM
In connection with the missionary trip to Cuba,
there will be NO Mass in our church from August
27th to August 31st.
+ MARY MIZENKO
The news reached us that Mary Mizenko, who for many
years was associated with our church, being her great
benefactor, passed away. The parish wants to
commemorate her person at the Houston Polonia
Memorial, but we do not have information about her date
of birth and of death. If anyone could help in getting them,
it would be very helpful.
SYMBOLS OF WORLD DAYS OF YOUTH IN
HOUSTON
The cross and the Marian icon, which are symbols of the
World Youth Day and which since 1986 have been on
pilgrimages all over the world, will stop in Houston on
rd
th
August 23 – 24 according to the following program:
rd
August 23 from 6:00 PM to 9:30 PM – co-cathedral of
th
Sacred Heart in downtown Houston; August 24 from
8:00 AM to 9:30 AM, the chapel of St. Basil at Saint
Thomas University.
+ HIERONIM ŁUCZAK
th
During Mass on Saturday, August 25 , at 6.00 PM in the
church there will be ashes of the late Hieronim Łuczak
and at the end of the Mass there will be a rite of the final
commendation.
SERVICES ON FRIDAYS
In the month of August there will be no Mass or
confessions on Fridays.
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