
161  OCTOBER 19, 2014 - 29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

    

BINGO! - W każdy poniedziałek o godz. 6:45 wieczorem przy 501 Krug St., Kitchener, ON. 

 

MASS INTENTION - INTENCJE MSZALNE 
 

 

 

MONDAY 20  
 

8:00 A.M. (E) +  Sabina & Eugeniusz Kuczyński    

          - K.Zderska 

TUESDAY 21         
 

8:00 A.M.(E) +  Emma & Leo Resch  - Daughter 

 

WEDNESDAY 22 
 

8:00 A.M.(E) +  Bronisława Topaczewski - Nadzia W.  

 

6:30 P.M. (P) -  RÓŻANIEC 

 

7:00 P.M. (P) -  O błog. Boże, opiekę Matki Boskiej i   

     Dary Ducha Świętego dla Mike Gustaw 

            - Rodzice    

 

THURSDAY 23  

 

8:00 A.M.   +  Irma Wagner    - Family   

 

FRIDAY 24    
 

8:00 A.M.(E) +  Janina Span     - W. Ostrowska 

 

6:30 P.M. (P) -  ROŻANIEC  

 

7:00 P.M.(P) -  Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie 

          - Rodzina Mareckich   

  

SATURDAY 25 

 

5:00 P.M. (E)  +  Anna Babiarz    - Daughter 

 

SUNDAY 26 -30-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

30-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

8:30 A.M. (P) + Stanisław Witak, 5 r. śm.  - Rodzina  

 

10:00 A.M.(E) +  For living and deceased Parishioners 

 

11:30 A.M. (P) +  Za zmarłych z rodziny Ewy i Jana 

     Bartoszewski     - Rodzina 

 

***************************** 
 

 

Sunday offerings  - Niedzielne taca- Oct. 13, 2013  
Offering:   $4,361.75;  

Building Fund: $2,380.00 

Thank you for your generous and faithful support!  

***************************** 
Lectors & Commentators - Lektorzy & Komentatorzy 
5:00 P.M.  W. Krulicki, M. Michael 

8:30 A.M.  M. Rapacz, J. Jasiak 

10:00 A.M.  M. Szybbo,  K. Clements - Kralj 

11:30 A.M.  E. Zbikowska, M. Milczarczyk 

Ministers of Holy Communion - Szafarze Komunii św. 
5:00 P.M.  W. Krulicki     

8:30 A.M.  J. Sojka, K. Królak 

10:00 A.M   B. Clements 

11:30 A.M   A. Piątkowski, D. Kobyłka 

***************************** 
 

ROSARY.  The secret to pray it well is to 

meditate on the life of Jesus and Mary 

using Sacred Scripture. October offers us a 

great opportunity to pray a Rosary a day 

together 15 minutes before 8:00 A.M. 

  *** 
November is coming soon - During this 

month on Tuesdays after Novena Mass 

we will offer prayers for the deceased 

listed on the All Souls Day cards. 

Special Mass for them will be celebrated 

on Sunday, Nov. 2, 2014 at 10:00 A.M. 

Cards are available at the back of the   

     church. 

*** 
WORLD MISSION SUNDAY - October 19, 2014 
We are assured the Lord hears the cry of the poor, even as we 

stand with them in the solidarity of prayer and compassion.  

Let us give generously to support the worldwide mission of 

the Church.  

  *** 
BIBLE STUDY: Monday, October 20, 

2014 at 7:00 P.M. in the Parish Centre. 

  *** 
ANNUAL CLERGY SEMINAR - OCT. 29-31, 2014 
The Clergy Seminar is an annual opportunity for our priests 

and bishops to gather around a particular theme of interest.  

Please keep the bishops and priests of our Diocese in your 

prayer. Because the attendance for priests is mandatory we 

have to cancel the Masses on Thursday and Friday, October 

30 & 31 at 8:00 A.M. 

***

 

  



19 PAŹDZIERNIK, 2014 - 29-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
   

 
BINGO! Charities Bingo Palace,  501 Krug St., Kitchener, Every Monday at 6:45 P.M. 

On the weekend of October 25 /26, 

2014 St. Vincent de Paul Society 

will collect non-perishable food 

and money for those who are in 

need. The baskets for food & boxes for monetary donations 

will be placed in the front and back of the church. Your 

generosity is greatly appreciated  

*** 
Within the Hamilton Diocese the Year of Consecrated Life 

will bring many new initiatives, events, and information 

specific to Consecrated Life.  To receive regular updates 

please follow “holyvows” on twitter.  To find it, just type 

the following into Twitter’s search field: @holyvows. 

*** 
Stress in Your Marriage? Retrouvaille is a program for 

married couples that fell bored, frustrated, or angry in their 

marriage.  Some experience coldness and simply shut 

down.  Others experience conflict and arguments in their 

relationship. Most don’t know how to change the situation 

or even communicate with their spouse about it. This 

program has helped countless couples experiencing marital 

difficulty at all levels including disillusionment and deep 

misery.  For confidential information about or to register 

for the program beginning with a weekend on October 

24-26, 2014, in Niagara Falls please call 905-664-5212 or 

email: retrouvaille.hamilton@cogeco.ca or visit the web 

site at www.retrouvaile.org.  

***************************** 
ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA - 19 X 2014 

Modlitwą naszą i składaną ofiarą ogarniemy wszystkie 

misyjne prace Kościoła.  

         *** 
PAŹDZIERNIK  - Różaniec odmawiamy w  

środę i piątek o godz. 6:30 wieczorem.  

Msza św. o godz. 7:00 wieczorem.  

         *** 
Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc 

modlitw za naszych bliskich zmarłych. 

Pamiętajmy o nich i dołączmy ich do 

wspólnych modlitw kościoła.  Msza św. za 

zmarłych z Wypominek będzie 

celebrowana w niedzielę, 2 listopada o 

godz. 11:30 rano. Różaniec za zmarłych z Wypominek w 

sobotę, 1 listopada o godz. 9:00 rano oraz w niedzielę, 2 

listopada o godz. 8:00 i 11:00 rano.  

Kopertki na WYPOMINKI są wyłożone z tyłu kościoła.   

*** 
I KOMUNIA ŚW.: Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 20 

października o godz. 6:00 wieczorem w Sali Parafialnej.   

*** 

Serdecznie witamy w naszej parafialnej rodzinie 

dzieci: KINGA KURDZIEL & EMMANUEL JÓZEF 

NAWROT, które w miesiącu wrześniu przyjęły 

Sakrament Chrztu Świętego.  Rodzicom i ich 

dzieciom życzymy dużo Łask Bożych. 

*** 
GRUPA BIBLIJNA: Spotkanie w poniedziałek, 20 

października; 7:00 wieczorem; Centrum Parafialnym.   

*** 
PIĄTEK - 24 PAŹDZIERNIK 

6:00 wieczorem  - Wystawienie Najśw. Sakramentu     

6:30 wieczorem  - Różaniec. 

6:30 wieczorem -Spowiedź św.;7:00 wieczorem -Msza św.  

  *** 
SEMINARIUM DLA KSIĘŻY:  

W dniach od 29 - 31-go października, tj. od środy do piątku, 

kapłani pracujący w duszpasterstwie w Diecezji Hamilton 

uczestniczą w seminarium.  W związku z tym nie będzie 

Mszy św. w czwartek i piątek, 30 & 31października o godz. 

8:00 rano. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwy w 

intencji Biskupów i księży uczestniczących w seminarium.  

   *** 
Konferencja Św. Wincentego a Paulo 
będzie zbierać ofiary w formie pieniężnej i 

trwałej żywności 25/26 października. 

Pojemniki na żywność i puszki na pieniądze 

wystawione będą przy drzwiach wyjściowych kościoła. 

*** 
WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II 

   Zgromadźmy się licznie w ten 

środowy wieczor, 22 października o 

godz. 6:30 wieczorem na Rożańcu, a 

o godz. 7:00 na Eucharystii,  

podczas której uroczyście 

wprowadzimy do naszej parafii 

Relikwie Świętego Jana Pawła II. 

 

Relikwie świętego są swego rodzaju 

pasmem transmisyjnym, które pozwala 

chrześcijanowi w duchu wiary 

przenieść się w świat nadprzyrodzony.   

 *** 
POMOC DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA W POLSCE 

W niedzielę 26 października zbierać będziemy ofiary dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu dziecka w 

Bielawie. Fundacja zbierać będzie tornistry z przyborami 

szkolnymi jak również bieliznę (skarpetki, koszulki, rajstopki 

itp.)  dla dzieci od 0-18 roku życia.  Datki pieniężne na 

wysłanie paczek są również mile widziane. Za każdy gest 

dobroci i zrozumienia Fundacja składa serdeczne Bóg zapłać!  

********************************************* 

mailto:retrouvaille.hamilton@cogeco.ca
http://www.retrouvaile.org/

