9 czerwca 2019 / June 9th, 2019
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 8 czerwca / June 8
6:00 PM + Jason Beall

LEKTORZY
9 czerwca – S. Reichert, Z. Zielińska
15 czerwca – D. Nowobilska
16 czerwca – Z. E. Elenberg
22 czerwca – D. Nowobilska

Niedziela, 9 czerwca / June 9
th

9:00 AM + Lucille Koronka (5 anniversary)

LECTORS
June 9 – R. Sicner
June 16 – M. Ried
June 16 – M. Ried

11:00 AM + Jerzy (gr. 3)
Poniedziałek, 10 czerwca / June 10
8:00 AM + Jerzy (gr. 4)
Wtorek, 11 czerwca / June 11
8:00 AM + Jerzy (gr. 5)
Środa, 12 czerwca / June 12
8:00 AM + Jerzy (gr. 6)
Czwartek, 13 czerwca / June 13
8:00 AM + Jerzy (gr. 7)
Piątek, 14 czerwca / June 14
7:00 PM - NO MASS
Sobota, 15 czerwca / June 15
6:00 PM + Jerzy (gr. 9)
Niedziela, 16 czerwca / June 16
9:00 AM – for Fathers
11:00 AM – za Ojców

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
2 czerwca / June 2nd
I składka / 1st collection $3,240.00 (67 kopert /
envelopes)
II składka na Catholic Communication
/ 2nd
collection for the Catholic Communication $200.00
Świece / Votive candles $208.00
Dzisiejsza druga składka jest na DSF.
W przyszłą niedzielę, 16 czerwca, druga składka
będzie na fundusz budowlany.
Today’s second collection is for DSF.
Next Sunday, June 16th, the second collection
will be for the building fund.

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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WITAMY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ WRAZ Z MAŁŻONKĄ
W przededniu wizyty w Stanach Zjednoczonych
Prezydenta
Rzeczpospolitej
Polskiej,
Pana
Andrzeja Dudy i Jego małżonki Pani Agaty
Kornhauser-Dudy, ogarniamy ich serdeczną
modlitwą o pomyślny przebieg tej wizyty, a także –
już dziś – witamy ich w naszej wspólnocie, którą
odwiedzą 13 i 14 czerwca.
SPOTKANIE Z PARĄ PREZYDENCKĄ W SALI
PARAFIALNEJ
Spotkanie Pana Prezydenta i Jego Małżonki z
Polonią odbędzie się 13 czerwca, o godz. 7:00 PM.
Wejście do sali parafialnej od godz. 5:30 PM.
Należy
posiadać
przy
sobie
dokument
potwierdzający tożsamość. Do sali będą mogły
wejść tylko te osoby, które zostały wpisane na listę
gości. Osoby zapisane na listę prowadzoną przez
parafię,
zostały poinformowane o zapisaniu 8
czerwca.
Należy
bezwzględnie
przestrzegać
wszystkich znaków dotyczących ograniczeń w
parkowaniu. W przypadku wypełnienia naszego
parkingu należy się udać na zapasowe parkingi,
których adresy zostały podane w potwierdzeniu. W
sali nie będą serwowane posiłki. Proszę pamiętać
o odpowiednim, uroczystym stroju.
RÓŻANIEC FATIMSKI
We czwartek, 13 czerwca po Mszy św. o godz. 8:00
AM zostanie odmówiony różaniec fatimski w
intencji pokoju na świecie i nawrócenia Rosji.
DZIEŃ OJCA
W przedsionku kościoła są dostępne koperty na
Dzień Ojca, obchodzony w tym roku 16 czerwca.
Podczas Mszy św. o godz. 11:00 AM będziemy
wymieniali imiona wszystkich polecanych we
Mszy ojców.
MĘSKI PIKNIK
Z okazji Dnia Ojca, dnia 16 czerwca, chcemy
zorganizować „męski piknik”, na którym będzie
serwowana kiełbasa z grilla i zimne piwo. Dochód z
pikniku zostanie przekazany na obóz ministrantów.
PAMIĄTKI Z POLSKI
Maryann Ciastoń, która od tylu lat prowadzi silent
auction podczas naszych festiwali, serdecznie prosi,
aby osoby, które wyjeżdżają do Polski na wakacje,
przywiozły jakieś pamiątki, które cieszą się
największą popularnością wśród naszych gości.
BOŻE CIAŁO
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa będziemy
obchodzili 23 czerwca. Bardzo proszę pomyśleć o
przygotowaniu ołtarzy na procesję.

WELCOME THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF POLAND AND FIRST LADY
On the eve of the visit of the President of the
Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda and his wife
Ms. Agata Kornhauser-Duda, we embrace them
with cordial prayer for the successful conduct of this
visit, and - today - welcome them in our community,
which they will visit June 13th and 14.
MEETING WITH A PRESIDENT IN THE PARISH
HALL
The meeting of Mr. President and his wife with
Polish Diaspora will take place on June 13that 7:00
PM. Entrance to the parish hall will be available from
5:30 PM. You must have a document confirming
your identity with you. Only those people who have
been put on the guest list will be able to enter the
hall. Persons registered on the list kept by the parish
were informed about enrollment on June 8th. All
signs regarding parking restrictions must be strictly
observed. In case our parking lot will be full, you
should go to the spare car parks whose addresses
have been provided in the confirmation. Meals will
not be served in the hall. Please remember about
appropriate, dressy attire for the occasion.
FATIMA ROSARY
On Thursday, June 13th, after Mass at 8:00 AM, the
Fatima rosary will be said for the intention of peace
in the world and the conversion of Russia.
FATHER’S DAY
Envelopes are available in the vestibule of the
church for Father's Day, celebrated this year on
June 16th. During Mass at 11:00 AM we will read
the names of all father’s remembered in the Mass.
MEN'S PICNIC
On the occasion of Father's Day, on June 16th, we
will organize a "men’s picnic", at which we will
serve grilled sausage and cold beer. The income
from the picnic will be donated to the summer camp
for altar boys.
SOUVENIRS FROM POLAND
Maryann Ciaston, who has been running the silent
auction for so many years during our festivals, would
like to ask that people who go to Poland for
holidays, bring some souvenirs, which are most
popular among our guests.
CORPUS CHRISTI
The solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ, will be celebrated on June 23rd. Please, think
about preparing the altars for the procession.
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