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Mass Times
Msze Święte

Proboszcz * Pastor
Society of Christ for Polonia
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
9:00amEng

Sunday / Niedziela

11:00amPol
5:00pm Eng
Monday/Poniedziałek

8:00amEng

Tuesday / Wtorek

11:00amEng

Adoration /Adoracja

10:30am
to
11:00am

Wednesday / Środa

7:30pmPol

Friday / Piątek

7:30pmPol

First Friday
Pierwszy Piątek M-ca

6:00pmEng

(Adoration of the Blessed
Sacrament/ Adoracja
to
Najświętszego Sakramentu)
to
Saturday/Sobota

9:00am
11:00am
&
5:00pm
7:30pm
6:00pmPol

3422 East Portland Avenue
Tacoma, WA 98404

Henryka Posłuszny
Bookeeper/Księgowa
Monika Anucińska
Parish Hall/Sala Parafialna
Bożena Stuglik
Catechism Class Coordinator/ Koordynator
grup katechetycznych
Volunteers
Church flowers/ kwiaty w kościele
Parish Office  Biuro Parafialne
Monday/Poniedziałek: 10:00am-12:00pm
Tuesday/ Wtorek : 4:00pm –6:00pm
Wednesday/Środa:
3:30pm - 5:30pm
Thursday / Czwartek : Closed/ Nieczynne
W okresie letnim tylko po uzgodnieniu z
księdzem.

Also appointments by telephone.
Lub po uzgodnieniu telefonicznym.

(253)507-5863

stspeterpaultacoma@comcast.net
www.parafiatacoma.com
www.facebook.com/parafiatacoma

Ewa Anucińska
Monika Anucińska
Jerzy Bilski
Kevin Cools
Zbigniew Kaszewicz
Paweł Kotlicki
Bożena Stuglik
Leokadia Zarębska
Bogdan Zawadzki

Meetings/Zebrania: First Tuesday ea. Month
7:30pm/ Pierwszy wtorek miesiąca o 7:30pm
Finance Council  Rada Finansowa
Greg Jeffries
Krystyna Kuczma
Tomasz Kaszewicz
Urszula Wrońska

HOLY SACRAMENTS
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Reconciliation/Spowiedź Św.: Half an hour prior to Mass.
Pół godziny przed Mszą Św.

Telephone: (253)507-5861
Fax:

Parish Council  Rada Parafialna

Baptism / Chrzest Św.:

Request shall be announced one month prior to baptism.
Należy zgłosić w biurze miesiąc przed chrztem.

Wedding / Ślub:

Request shall be announced six months prior to wedding.
Należy złgosić do biura na sześć miesięcy przed ślubem.

Visiting of sick/ Odwiedziny chorych: Upon request. / Na życzenie.
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Mass Intentions  Intencje Mszalne
SOBOTA/ SATURDAY
X-7
2:00pm
Ślubna: Kent Austin Benedict i Anna
Maria Zajdel.
Pol
6:00pm
+ +Janina i Michał Szymonowicz
NIEDZIELA/ SUNDAY
X-8
Eng
9:00am
For Parishioners
Pol
11:00am
O Boże błogosławieństwo dla członków
i członkiń Żywego Różańca
(no intention booked)
5:00pmEng
PONIEDZIAŁEK/ MONDAY
8:00am
+ Henry Gorny

X-9

WTOREK/ TUESDAY

X–10

Eng

11:00am

(no intention booked)

ŚRODA / WEDNESDAY
7:30pmPol
O zdrowie dla Bogusi

X-11

PIĄTEK / FRIDAY
X-13
Pol
7:30pm
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Mamy w dniu urodzin

JESTEM BOŻĄ WINNICĄ
Ludzką duszę poetycko porównuje się do ogrodu lub winnicy, która jest
zasadzona i pielęgnowana przez Boga. Jako piękna i przyozdobiona
zostaje oddana człowiekowi w ziemską dzierżawę. Cierpliwość Boga
objawia się w tym, że długo czeka na należny Mu plon. Nadejdzie
jednak czas, gdy upomni się o swoją winnicę.
„Co jeszcze miałem uczynić?” – pyta Bóg. Dzisiejsze czytania ukazują
niezwykłe staranie Pana o swoją winnicę. W Starym Testamencie był
nią Izrael, w Nowym jest nią Kościół. Za każdym razem jest to lud
wybrany i umiłowany, dla którego Bóg jest gotów zrobić wszystko.
Nawet wówczas, gdy oddał winnicę w dzierżawę i odjechał, nie przestał
interesować się plonami – wzrostem wiary, nadziei i miłości swojego
ludu. Nieustannie posyłał proroków, którzy wzywali do wydania owocu
nawrócenia. W końcu przemówił przez Syna. Wszystko to zakończyło
się bardzo smutno.
O należnym dla siebie plonie Pan Bóg przypomina nam przez wielu
wysłańców: głos sumienia, Jego natchnienia, konkretne znaki, życiowe
wydarzenia, spotkanie z drugim człowiekiem. Nade wszystko przez
swojego Syna, który przemawia przez Słowo. Rozbrzmiewa ono
podczas Eucharystii, rekolekcji, lektury Pisma św. Zagłuszanie
mówiącego Jezusa lub niesłuchanie Go czyni z nas owych niegodziwych
dzierżawców z Ewangelii zasługujących
na
„marne
wytracenie”.
Apostoł Paweł wzywa, abyśmy czynili
to, co sprawiedliwe, czyste i miłe Bogu.
Pamiętajmy
o
tym,
że
„Boża
sprawiedliwość dochodzi do głosu
zawsze tam, gdzie nie zostało
wykorzystane Boże miłosierdzie” (Adam
Faudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana).
ks. Mariusz Szmajdziński

SOBOTA/ SATURDAY
X-14
Pol
6:00pm
O Boże błogosławieństwo dla Bernarda i
Renaty Jędraszczyk w 35 rocznicę ślubu.
NIEDZIELA/ SUNDAY
X-15
Eng
9:00am
Teresa Peters—for health
Pol
O Boże błogosławieństwo dla Leokadii
11:00am
GOSPEL TEXT REFLECTION
Burnatowskiej
"Come, let us kill him and acquire his inheritance." The tenants in today's parable murdered because of their greed. They had no respect for
For Parishioners
5:00pmEng

either the servants or the son of their landlord. Motivated only by their
desire to own the property they cultivated, they did whatever was necessary to further their cause. But they were fools. They only thing they
inherited was a death sentence in return for their wickedness.
Greed can act like poison to an otherwise healthy mind. Instead of alIntencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwa- lowing one to think clearly, an obsession with having "more" can cloud
rantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym zosa person's judgment. Certainly it won't always lead to murder, but more
tała dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólneoften than not it leads to using people for our own ends or dismissing
go dobra.
those who cannot help us get what we want. Treating others this way is
never acceptable. It is an offense to human dignity and to God who
Intencja Krucjaty Różańcowej:
made us in his own image.
Greed can also have a blinding influence, preventing us from seeing the
O nawrócenie Polski,
blessings that surround us. When our focus is on what we want instead
by była wierna Bogu,
of what we have, the tendency is to forget that we have anything at all.
The only thing we can see is that which we don't yet possess. UltimateKrzyżowi i Ewangelii,
ly, greed makes us miserable. It fosters discontent for our life and disreby wypełniła
spect for the lives of others. It is certainly not a fruit of the kingdom of
God. Belonging to this heavenly realm means living a life of generosity
Jasnogórskie Śluby Narodu.
instead of greediness. It means looking for ways to share what we have

* * * * * * * * * * *
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY
Październik 2017

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
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Twoja ofiara
dla Boga i Parafii
Your gifts
for God and Parish

WITAMY—w naszej wspólnocie parafialnej księdza kanonika Rudolfa Zubika z
New Jersey, który będzie przebywał w naszej parafii przez najbliższe tygodnie, a
podczas wyjazdu księdza proboszcza na pielgrzymkę do Fatimy i Lourdes, będzie
pełnił funkcję zastępcy. Życzymy księdzu kanonikowi wspaniałego pobytu w
Tacoma. Szczęść Boże!
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE— w naszym kościele będą w każdą środę po
Mszy świętej wieczornej, w miejsce Nowenny do Matki Bożej oraz w piątki
również po Mszy św. wieczornej. W każdą niedzielę października będzie jedna
dziesiątka różańca bezpośrednio po Mszy świętej o 11:00. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
SPOTKANIE DLA RODZICÓW—dzieci uczestniczących w katechizacji parafialnej odbędzie się dzisiaj, bezpośrednio po mszy świętej w sali parafialnej.
ZABAWA DLA DZIECI—Bal Wszystkich Świętych planowany jest na sobotę 4
listopada o godzinie 11:00 przed południem. Zgłoszenia dzieci i pomoc rodziców do
p. Bożeny Stuglik tel. 253-431-1761
WYPOMINKI—kartki na wypominki za zmarłych będą wyłożone przy wyjściu z
kościoła w niedzielę 22 października. Prosimy je zwracać do kościoła przed 1 listopada.
ZABAWA ANDRZEJKOWA—planowana jest na sobotę 25 listopada. Obiad—
potluck, bilety w cenie $25.00 od parafian i $30.00 od osób spoza parafii. Kontakt—p. Ewa Anuciński. Zapraszamy!

Collection plate / Taca 10.01.17
Envelopes/Checks
$1,321.00
Loose Cash
$226.00
Subtotal
$1,547.00
Other Income/ Inne dochody
Coffee Hour
$6.00
Votive candles
$44.00
Bookstore
$125.00
Parish Lunch
$1,546.00
Anniversary Album
IMP Fund
$727.00
Flower box
$30.00
Total
$4, 025,00
Thank You! Bóg zapłać!
(wpisane kursywa oznaczają kolekty zewnętrzne/
Italic fonts mean — it doesn’t belong

Niedzielna Posługa Słowa Lektorzy - dyżury

SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW—kolejne comiesięczne spotkanie odbędzie się w sobotę 11 listopada o godzinie 10:00 przed południem w kościele.
MODLITWA NA CMENTARZACH—w listopadzie naszą szczególną modlitwą
ogarniać bedziemy zmarłych. Modlitwy na poszczególnych cmentarzach: niedziela
6 listopada o godz. 2:00pm na Calvary w Tacoma, Niedziela 13 listopada o godz.
2:30pm na Riverton Crest w Tukwila i w Niedziela 19 listopada o godz. 2:30pm na
Gethsemane w Federal Way.
RADA PARAFIALNA—kolejne spotkanie wszystkich Radnych odbędzie się we
wtorek 7 listopada o 7:15 wieczorem.

10.08.17
10.15.17
10.22.17
10.29.17

CZYTANIA NIEDZIELNE—CYKL „A”
CZYTANIA W TYGODNIU—ROK I
_______________________

KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA - od 27 września do 5 listopada odbywa się
kolejna kampania w obronie dzieci nienarodzonych. Więcej informacji na plakacie
przy wejściu do Kościoła.
ALBUM JUBILEUSZOWY—Album 125 Lecia Parafii można nabywać w
zakrystii lub w biurze parafialnym po $25.00. Zachęcamy do nabycia ładnej,
rocznicowej pamiątki.
ANNUAL CATHOLIC APPEAL - Archidiecezja Seattle kontynuuje kolejny,
doroczny apel skierowany do wszystkich wiernych w celu zebrania funduszy na
wsparcie wielu dzieł diecezjalnych. Suma wyznaczona dla naszej parafii w tym
roku to $6,934.00. Bardzo prosimy wszystkich Parafian o wypełnianie zobowiązań
na ten rok. Dotychczas wpłaciliśmy $5,210.00. Ofiary odsyłamy bezpośrednio do
Archidiecezji Seattle lub do naszej parafii. Na czeku wypisujemy „Annual Catholic
Appeal”
39 ROCZNICA WYBORU POLAKA NA PAPIEŻA—16 października mija
kolejna rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Św. Jana Pawła II. W związku z tym
w niedzielę 15 października odmówimy litanię do św. Jana Pawła II. Zostanie też

U.Wrońska, Z.Kaszewicz
K.Zajdel, B. Szaniewska
J.Pełka, Z.Pawłowska
M.Pawłowska, W.Srebro

KAFETERIA—Dyżury

10.08.17
10.15.17
10.22.17
10.29.17

Urszula Wrońska, Marta Knapik
Emilia Matczak, Bożena Szaniewska
Barbara Szczepańska, Wanda Zawadzka
Barbara Kaszewicz, Małgorzata
Pawłowska

Bóg zapłać za poświęcenie swojego czasu i pracy
dla naszej parafii!

________________________
LICZENIE WIERNYCH—według zarządzenia
Archidiecezji Seattle,
w kolejne niedziele
października odbywa się liczenie wiernych na

LECTORS SCHEDULE
08 October
Maria Cools: Both Readings & "Prayer of the Faithful”
15 October
Russ Cantonwine: Both Readings & "Prayer of the
Faithful”
22 October
Peter Johns: Both Readings & "Prayer of the Faithful”
29 October
Greg Jeffries: Both Readings & "Prayer of Faithful”
05 November
James Bruenn: Both Readings & "Prayer of the Faithful”
12 November
Maria Cools: Both Readings & "Prayer of the Faithful”
19 November
Russ Cantonwine: Both Readings & "Prayer of the Faithful”
26 November (1st Sunday Of Advent)
Peter Johns: Both Readings & "Prayer of the Faithful”

********
POPE FRANCIS ROSARY INTENTION FOR
OCTOBER 2017
Workers and the Unemployed: That all workers
may receive respect and protection of their rights, and
that the unemployed may receive the opportunity to
contribute to the common good.
PRAY FOR SICK PARISHIONERS
Please pray for the sick, homebound and hospitalized.

Zofia Kaszewicz, Victoria Lukosh, Teresa
Peters, Maria Barański, Victor Becker)
Mary, Comforter of the Sick - Pray for us!

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
WORLD MISSION SUNDAY—October 22. Please
pray for the religious and lay missionaries over the
World. Second collection will be that Day.
*******************
CHARISMATIC RENEWAL - Come Celebrate 40
Years of the Charismatic Renewal in Western Washington! Join the faithful from all over the region to
celebrate the abundant blessings of the Holy Spirit.
Enjoy Mass with Bishop Elizondo, teachings from
Jim Murphy and Tom Curran and testimonies from
many local priests and lay leaders that will inspire and
deepen your walk with the Lord.
The event begins Friday, November 3rd and will conclude Saturday, November 4th evening with a Night
of Worship featuring Catholic recording artists
“Heights of Zion.”

ENGLISH ANNOUNCEMENTS

We have been given life by our Creator, who nurtures and sustains us. Yet,
each day, we are asked to seek what is true, honorable, just and pure and to
choose between God’s commands and society’s norms. Whom shall we follow?
If we bear in mind that we have been called to bear fruit in God’s kingdom, we
shall have no anxiety about facing God’s certain judgment.
“ALL SAINTS DANCE”—Saturday, November 4th, all children who are in
the elementary school age are invited to our Parish Hall for an autumn party.
The events starts at 11:00am and finishes at 1:00pm. Please call Bozena Stuglik
253- 431-1761
PARISH COUNCIL—the next meeting will be on Tuesday, November 7th at
7:15pm.
ALTAR BOYS— next monthly meeting on Saturday, November 11 at
10:00am
PRAYERS FOR THE FAITHFUL DEPARTED—November 6th at 2:00 pm
at Calvary Cemetery in Tacoma, November 13th at 2:30 pm at Riverton Crest in
Tukwila, November 19th at 2:30pm at Gethsemane in Federal Way.
GLEN GALATI OF ST. RITA PARISH—is inviting all the parishes to join
them on Oct.14 at 12:00 noon as they recite the rosary in honor of the 100
year anniversary of Fatima.
This will take place at the SE corner of the Tacoma Mall at Tacoma Mall blvd
and 48th st. (across from Ben Bridge jewelers). They will have a large banner
that the 'America needs Fatima' is providing. For further questions you could
contact her at 253 405-1419.
CORNERSTONE CATHOLIC CONFERENCE—The Bishops of Washington State invite YOU to join them at the Cornerstone Catholic Conference. October 20 -21, 2017. It is an opportunity to deepen your commitment to the Gospel as you participate in this faith filled event. Please register by going to the
link http://www.cornerstonecatholic.org/indesJitml and click on the REGISTER button to sign up! It's $75 for adults and $65 for young adults (18'30).
Saturday lunch is included.
RESPECT LIFE MINISTRY
“The knowledge and realization of how deeply we are loved by God elicits a
response of love that simultaneously draws us closer to God and at the same
time impels us to share his love.” ~USCCB “How to Build a Culture of Life,”
www.goo.gl/yAt6Gk
40 Days for Life ~ Sept. 27th to Nov. 5th, 8AM - 4PM daily,
Everyone is called! Please join in Prayer and Fasting for an end to abortion
wherever you are ... at home, church, or on the street as we stand for life at a
Peaceful Vigil outside Cedar River (Abortion) Clinic: 1401 MLK Jr. Way, Tacoma. For more info: 253-536-LIFE(5433); www.40daysforlife.com/Tacoma
Public Square Rosary Rally ~ Oct. 14, Noon
At the corner of S. 48th St. & Tacoma Mall Blvd.
Come pray with us for America & conversion!
Prayer of the Faithful ~ October 8th
For the times we are pressured to compromise respect for human life: May the
Lord strengthen our courage and resolve; We pray to the Lord…
ANNUAL CATHOLIC APPEAL 2017
Sts. Peter & Paul Parish achieved 100% of our 2016 Annual Catholic Appeal
goal. Our goal this year is $6, 934 to support more than 60 ministries and services in the Archdiocese of Seattle, such as: priesthood, diaconate, ecclesial lay

