25 listopada 2018 / November 25th, 2018
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 24 listopada / November 24

LEKTORZY
25 listopada – Z. E. Elenberg
2 grudnia – A. M. Kosacka
9 grudnia – J. T. Mrożkiewicz

6:00 PM - dantis
Niedziela, 25 listopada / November 25
9:00 AM - for Parishioners
11:00 AM + Jolanta Demkiewicz
Poniedziałek, 26 listopada / November 26

LECTORS
November 25 – R. Sicner
December 2 – D. Millard
December 9 – M. Ciaston

8:00 AM - za Parafian / for Parishioners
Wtorek, 27 listopada / November 27
8:00 AM - Elizabeth, Maddie, Hayden
Środa, 28 listopada / November 28
8:00 AM – Joel Rivera
Czwartek, 29 listopada / November 29
8:00 AM – Fryderyk Matusiak

DIOCESAN SERVICES FUND REPORT
Parish goal
$19,360.00
Total amount paid
$15,609.25
Total number of participant
53
Paid UNDER goal
$3,750.75
Percent paid
80.63%

Piątek, 30 listopada / November 30
7:00 PM
Sobota, 1 grudnia / December 1
6:00 PM
Niedziela, 2 grudnia / December 2
9:00 AM - special intentions Ried
11:00 AM ++ Genowefa, Leon, Małgorzata, Jakub, Jerzy

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
Niedziela, 18 listopada / Sunday, November 18th
I składka / 1st collection $2,602.00 (69 kopert /
envelopes)
II składka na Kościół na Kubie / 2nd collection for the
Church in Cuba $550.00
Kawa i ciasto $155.00
Świece / Votive candles $161.00
Dzisiejsza druga składka jest na Diocesan
Services Fund.
W przyszłą niedzielę, 2 grudnia, druga składka
będzie na DSF.
Today’s second collection is for the Diocesan
Services Fund.
Next Sunday, December 2nd, the second
collection will be for DSF.

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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ZAKOŃCZENIE ROKU LITURGICZNEGO
Dzisiaj kończy się rok liturgiczny. Kolejny cykl
przybliżania nam tajemnicy Chrystusa zamyka swój krąg.
Jaka była moja odpowiedź na cały ten program? Czy z
czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zbliżyłem się
do Chrystusa i jestem jego coraz wierniejszym,
dojrzalszym uczniem? Pamiętajmy, że Niebo i ziemia
przeminą, ale Jego słowa nie przeminą (por. Mk 13, 31).

WYKŁAD HISTORYCZNY
W poniedziałek, 26 listopada, o godz. 7:00 PM w
kościele odbędzie się wykład dra habilitowanego
Pawła Skibińskiego: „Wyzwania niepodległości.
Z czym zmierzyła się Polska w roku
1918”. Wykład organizuje Konsulat Generalny
Rzeczpospolitej Polskiej w Houston. Po wykładzie
uczestnicy są zaproszeni na poczęstunek do sali
parafialnej.
SPOTKANIE DLA RODZICÓW
Spotykanie
formacyjne
dla
rodziców
dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. odbędzie
się w przyszłą niedzielę, 2 grudnia, o godz. 12:15 PM w
sali parafialnej.
MSZA ŚW. WSZECHCZASÓW W NASZYM KOŚCIELE
W poniedziałek, 3 grudnia, o godz. 7:00 PM zostanie
odprawiona Msza święta Wszechczasów, której będzie
przewodniczył ks. David Angelino.
KAMPANIA IGNITE
Archidiecezjalna kapania IGNITE. Our Faith, Our
Mission wkroczyła w etap podejmowania decyzji
dotyczących naszego wsparcia dla niej. W ławkach
można znaleźć koperty, które służą do przekazania
informacji dotyczących
deklarowanej przez każdą
rodzinę wysokości ofiary, która – przypominam – zostanie
zebrana w ciągu 4 najbliższych lat. Koperty można
wrzucić do koszyka ze składką. Jeśli jakaś rodzina
potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji, kolejnym,
terminem, w którym będziemy zbierali te deklaracje
będzie 1/2 grudnia. Materiały informacyjne kampanii
są dostępne kościele.
ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ W NASZYM
KOŚCIELE
Przypominam, że wszyscy organizujący imprezy w
naszym kościele muszą przestrzegać następujących
zasad. Każdy dolar zarobiony na terenie kościoła jest
własnością Kościoła. Dochód z każdej imprezy musi
być niezwłocznie po jej zakończeniu umieszczony w
sejfie kościelnym. Organizacje przykościelne mogą
zatrzymać część dochodu na swoje potrzeby, jednak za
każdym razem muszą przedstawić sprawozdanie
finansowe z imprezy oraz wziąć udział w pokryciu
kosztów, które ponosi parafia. Także w tym przypadku
pieniądze muszą być złożone w sejfie kościelnym zaraz
po zakończeniu imprezy. Nikt nie ma prawa i
pozwolenia na zbieranie pieniędzy na terenie kościoła
bez wiedzy proboszcza i bez przedstawienia
odpowiedniego rozliczenia.

END OF THE LITURGICAL YEAR
The liturgical year ends today. The next cycle of
bringing the mystery of Christ closer to us closes the
circle. What was my response to this entire
program? Can I say with a clear conscience that I
have come closer to Christ and am His ever-more
faithful, mature follower? Let us remember that
Heaven and earth will pass away, but His words will
not pass away (cf. Mk 13:31).
LECTURE
th
On Monday, November 26 , at 7:00 PM, the lecture of
Dr. Paweł Skibiński: "Challenges of independence. What
Poland faced in 1918” (in Polish) will take place in the
church. The lecture is organized by the Consulate
General of the Republic of Poland in Houston. After the
lecture, participants are invited to refreshments in the
parish hall.
A MEETING FOR PARENTS
A meeting for the parents of children preparing for First
Holy Communion will take place next Sunday, December
nd
2 , at 12:15 PM in the parish hall.

HOLY MASS IN EXTRAORDINARY FORM IN OUR
CHURCH
On Monday, December 3rd at 7:00 PM the Holy
Mass in Extraordinary Form will be celebrated and
presided over by Fr. David Angelino.
IGNITE. OUR FAITH, OUR MISSION
The Archdiocesan campaign IGNITE. Our Faith,
Our Mission has entered the stage of making
decisions regarding our support for it. In the
pews, you can find envelopes that are used to
provide information on the amount of the donation
declared by each family, which - I recall - will be
collected within the next 4 years. Envelopes can be
placed in the collection basket. If a family needs
more time to make a decision, the next date on
which we will collect these declarations will be
December 1st – 2nd. Campaign information
materials are available in the church.
RULES FOR ORGANIZING EVENTS IN OUR CHURCH
I remind you that all organizers of events in our church
must observe the following rules. Every dollar earned in
the church is the property of the Church. Income from
each event must be placed in the church safe
immediately after its completion. Church organizations
may retain a portion of their income for their needs, but
each time they must submit financial statements of the
event and take part in covering the costs borne by the
parish. Also in this case, the money must be deposited in
the church safe as soon as the event ends. No one has
the right and permission to collect money in the
church without the pastor's knowledge and without
presenting a proper settlement.
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