
161  OCTOBER 26, 2014  - THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

    

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

 

MASS INTENTION - INTENCJE MSZALNE 
 

MONDAY, 27    

 

8:00 A.M. (E)  +  Regina & Jan Michałowski  
 

TUESDAY 28         - Daughter & Son 

 

8:00 A.M.(E)   +  Ewa Putro   - J. & R. Starus 
 

WEDNESDAY 29 

 

8:00 A.M.( E)  +  Krzysztof Staszewski - Ciomplik Fam.  

 

7:00 P.M. (P)  - O zdrowie i błog. Boże w Rodzinie 

 
THURSDAY 30 

 

8:00 A.M.(E)  -   NO MASS – Seminary for priests 
 

FRIDAY 31  

8:00 A.M.(E)  -   NO MASS – Seminary for priests  

 

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

Ewangelii, wolną i odrodzoną 

moralnie    - Rodzina Mareckich 

     
SAT., NOV. 01  -  ALL SAINTS DAY 

 -  DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

8:00 A.M.(E)   -  For deceased from memory Cards 

 

9:00 A.M.(P)  -  WYPOMINKI - RÓŻANIEC 

 

10:00 A.M.(P) -  Za zmarłych z Wypominek 

 

5:00 P.M. (E)  -  For deceased Parishioners  
 

SUNDAY  02 - ALL SOULS DAY - DZIEŃ ZADUSZNY 

8:00 A.M.(P) +  WYPOMINKI - RÓŻANIEC 

 

8:30 A.M. (P) +  Za zmarłych Parafian 

 

10:00 A.M.(E) +   For deceased from memory Card  

 

11:00 A.M.(P)  +  WYPOMINKI - RÓŻANIEC 

 

11:30 A.M.(P) +   Za zmarłych z Wypominek 

************************************* 
Sunday offerings  - Niedzielne taca/ Oct. 19, 2014  
Offering: $.4,346.00;     Building Fund: $236.00 

Evangelization of Nation:  $1,082.00 

Thank you for your generous and faithful support! 

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

Lectors & Commentarors - Lektorzy & Komentatorzy 
5:00 P.M.  S. Woodworth, V. Hennessey 

8:30 A.M.  J. Widerska, Mt. Dąbrowski 

10:00 A.M.  M. Valiquette,  M. Szybbo 

11:30 A.M.  A. Wyszomierska, St. Krajewska 

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

8:30 A.M.  E. Wit, K. Sosnowski 

10:00 A.M   M. Valiquette  

11:30 A.M   M. Melik, P. Mrugacz 

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

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 Saturday, Nov. 01, 2014 

at 8:00 A.M. and Sunday, Nov. 2 at 10:00 A.M. Cards are 

available at the back of the church.  

*** 
ANNUAL CLERGY SEMINAR - OCTOBER. 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
st
 at 8:00 A.M. 

 *** 
BIBLE STUDY: Monday, October 27, 2014; 7:00 P.M.; 

The Parish Centre.  

 *** 
SATURDAY, NOVEMBER 01, ALL SAINTS DAY 

Today we honour all 

saints. They are the 

heroes and heroines of 

our Christian faith 

who, while on earth, 

believed and trusted 

in God’s promises. 

Whether they are formally canonized or not, they are in 

heaven, in the presence of God. We shall join them if we, 

too, serve God and trust in his promise and love.  For then 

“...We shall be like him for we shall see him as he is.”  

*** 

 



26 PAŹDZIERNIK 2014 -  30-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

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

SUNDAY, NOVEMBER  02,  ALL SOULS DAY 

Jesus promises his followers that those who die believing in 

him will have eternal life.  This is the Good News of the 

Gospel, which gives us the confidence to believe that those 

we love, who have died in Christ, are at peace.  Along with 

the saints who went before us, we, too, can share in this 

eternal peace with Christ if we remain faithful. 

 *** 
Every day from November 02 through 09 you may gain a 

PLENARY INDULGENCE and offer it each day for one 

deceased person. You must be in the state of grace 

(Confession & Communion), attend church or visit the 

cemetery and say for the intention of the Holy Father: Our 

Father, Hail Mary & Glory be to the Father.  

     *** 
FALL BACK! In the night, from Saturday to 

Sunday, November 1/2 it’s time to change all 

clocks back one hour. Masses on Sunday, Nov. 

02, standard time. 

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

OSTATNIE NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

W piątek o godz. 6:30 wieczorem, Msza św: 

7:00 wieczorem.  

     *** 
Przyjmujemy na “Wypominki” za naszych 

zmarłych.  Specjalne kopertki są wyłożone z 

tyłu kościoła. Można również nabyć znicze na 

groby na Wszystkich Świętych w Sali 

Parafialnej. 
ŚWIETA I ZBAWIENNA TO MYŚL MODLIĆ SIĘ ZA UMARŁYCH  

*** 
I KOMUNIA ŚW.: (17 maj, 2015)      

Spotkanie w poniedziałek, 27-go października o godz. 6:00 

w Sali Parafialnej.  

*** 
GRUPA BIBLIJNA:  

Spotkanie w poniedziałek 27-go października o godz. 7: 00 

wiecz. w Centrum Parafialnym.  

*** 
NOWENNA DO MBN POMOCY połączona z Mszą św. w 

ŚRODĘ o godz. 7:00 wieczorem. W czasie Nowenny 

poświęcenie dewocjonalii. Spowiedź św. 6:30 wieczorem 

*** 
PIĄTEK  - 31 październik 

6:00 wieczorem – Wystawienie Najśw. Sakramentu 

6:30 wieczorem  - Różaniec; Spowiedź;  

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 i 31 października o godz. 

8:00 rano. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwy w 

intencji Biskupów i księży uczestniczących w seminarium.  

*** 
LISTOPAD 01  - UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

W tym dniu Kościół oddaje cześć wszystkim świętym, “z 

każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków”, 

zarówno tym kanonizowanym, jak i tym bezimiennym. 

Świętość to wspólne powołanie wszystkich chrześcijan. O 

godz. 9:00 rano będziemy wspominać naszych zmarłych z 

Wypominek. O godz. 10:00 rano będzie celebrowana Msza 

św. w intencji tych zmarłych. 

*** 
LISTOPAD 02-WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  

W dzisiejszym dniu Kościół zwraca się ku tym, którzy 

oczekują na pełnię zbawienia, wspierajmy ich zatem 

swoją modlitwą. Czyściec jest dorastaniem do pełni miłości 

i tęsknym oczekiwaniem na spotkanie Boga twarzą w 

twarz.  To oczekiwanie przepojone jest nadzieją płynącą 

ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest ona bardzo 

potrzebna także nam, żyjącym na ziemi, aby perspektywa 

śmierci nie napełniała nas lękiem - byśmy ufali, że w 

Jezusie Chrystusie jej panowanie zostało zniweczone. 

*** 
Każdego dnia od 02 do 09 listopada, można uzyskać 

ODPUST ZUPEŁNY,  który może być ofiarowany za 

jedną zmarłą osobę, po spełnieniu następujących warunków 

- stan łaski uświęcającej (Spowiedź i Komunia święta), 

postanowienie poprawy i odrzucenie grzechu, nawiedzenie 

cmentarza lub kościoła i modlitwa w intencji Ojca świętego 

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.  

    *** 
WAŻNE!  W nocy z soboty na niedzielę 01/02 

listopada przesuwamy wskazówki 

zegara o jedną godzinę do tyłu.  

     *** 
Korzystając z możliwości, jeszcze raz 

pragniemy podziękować tym wszystkim, 

którym nasza wspólnota leży na sercu, a 

którzy swą pracą wspierają nasz wspólny 

wysiłek, zarówno w kościele, jak i wokół kościoła. 

Dziękujemy panu Aleksandrowi Matuszyńskiemu za 

całoroczną ciężką pracę i opiekę nad kwiatami oraz 

wszystkim innym woluntariuszom i parafianom 

wspierającym nasz kościół.  Serdeczne Bóg zapłać.   

    *** 

 

 


