
 OCTOBER 18, 2015 – 29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

   
 

 

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

 

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
 

 

MONDAY 19      

 

8:00 A.M. (E) - For Provincial Superior  - CR 

 

TUESDAY 20    
 

8:00 P.M.(E)  † Elżbieta Filipek  - E. Tracz & Fam. 
 

WEDNESDAY 21 

 

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

 

6:30 P.M. (P) -   RÓŻANIEC 

 

7:00 P.M. (P) -   Dzięk.-błag. w int. Mateusza z okazji 

urodzin    - Rodzina 

 

THURSDAY 22 
 

8:00 A.M. (E) † Angela Lis   - M. Evans  
 

FRIDAY 23   
 

8:00 A.M.(E) - Special intention - J. Schussler 

 

6:30 P.M. (P) -  RÓŻANIEC 

 

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

Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie 

          - Rodzina Mareckich  

    
SATURDAY 24 

 

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

SUNDAY 25 -  30
TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 
     30-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

8:30 A.M. (P)  - Dzięk.-błag. w intencji Marioli i 

Krzysztofa Szczepanek w 25 Rocznicę 

Ślubu     - Mama 

 

10:00 A.M.(E)  † Stella Hertert  - D.&J. Uhrig  

 

11:30 A.M.(P)  † Stanisław Witak - Rodzina 

 

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

 

 

Lectors & Commentators-Lektorzy& Komentatorzy 
 

5:00 P.M.  M. Michael, W. Krulicki 

8:30 A.M.  W. Kolkiewicz, T. Nytch 

10:00 A.M.  K. Clements – Kralj, K. Szymanski 

11:30 A.M.  I. Nowak, E. Frak  

 

Ministers of Holy Comm. - Szafarze Komunii św. 
 

5:00 P.M.  K. Krulicki     

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

10:00 A.M   B. Clements  

11:30 A.M   D. Kobyłka, K. Królak 

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

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. Mass. 

    *** 
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. Cards are available 

at the back of the church.  

*** 
WORLD MISSION SUNDAY - October 18, 2015 
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: October 19; 7:00 P.M.; Parish Centre. 

*** 
On the weekend of October 

24 /25, 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  

*** 



18 PAŹDZIERNIK 2015 - 29-MA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

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

ANNUAL CLERGY SEMINAR - OCT. 28-30, 2015 
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 

29 & 30 at 8:00 A.M. 

*** 
COATS FOR KIDS: There are many families with young 

children who continue to struggle in these challenging 

economic times. The Kitchener Knights of Columbus 

want to help by providing warm winter coats to children 

through our COATS FOR KINGD program. As the 

winter season approaches, this program helps the K of C to 

meet the needs of children and families in this way. Please 

bring your gently used or new coats to this parish and the 

Knights will ensure they are distributed to those families 

who are in need of support. If you are a family in need, 

please call the K of C at 519-893-1504, Warmth has many 

meanings. We hope our gift will bring warmth to the 

bodies, hearts and souls of these precious young people.   

**************************** 
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

       - PAŹDZIERNIK 

W środę i piątek o godz. 6:30 wieczorem, 

Msza św: 7:00 wieczorem. Zapraszamy 

wszystkich parafian do rozważania 

Tajemnic Różańca Świętego. 

  *** 
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, 1 listopada o 

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

niedzielę, 1 listopada o godz. 8:00 i 11 rano oraz w 

poniedziałek, 2 listopada o godz. 6:00 wieczorem; Msza 

św. o godz. 7:00 wieczorem.   

Kopertki na WYPOMINKI są wyłożone z tyłu kościoła.   

*** 
I KOMUNIA ŚW.: W dalszym ciągu przyjmujemy zapisy 

Dzieci do I Komunii św.  Dla dzieci ochrzczonych poza 

naszą parafią wymagane jest Świadectwo Chrztu Św.  

*** 
BIERZMOWANIE–WTOREK, 17 LISTOPAD;7:00 wiecz. 

Spotkanie dla młodzieży w poniedziałek, 19 października 

o godzinie 6:00 wieczorem w Sali Parafialnej.  

*** 

GRUPA BIBLIJNA:  poniedziałek, 19 pażdziernika o 

godz. 7:00 wieczorem w Centrum Parafialnym.  

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

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

poświęcenie dewocjonalii. Różaniec o godz. 6:30 

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

*** 
PIĄTEK, 23 PAŹDZIERNIK, 2015 

* Godz.6:00 wieczorem - Poświęcenie obrazu Jezusa 

Miłosiernego i Adoracja Najświętszego Sakramentu 

*  Godz. 6:30 wiecz – Różaniec; 7:00 wiecz.- Msza św. 

* Godz. 6:30 -7:00 wieczorem   - Spowiedź św. 

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

trwałej żywności 24/25 października. 

Pojemniki na żywność i puszki na pieniądze wystawione 

będą przy drzwiach wyjściowych kościoła. 

*** 
SEMINARIUM DLA KSIĘŻY:  

W dniach od 28 - 30-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, 29 & 30 

października o godz. 8:00 rano. Wszystkich wiernych 

prosimy o modlitwy w intencji Biskupów i księży 

uczestniczących w seminarium.  

*** 
ARCYBRACTWO MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH 

zaprasza parafian do Sali Parafialnej na pierogi w 

niedzielę, 25 października po Mszach św.  

*** 
POMOC DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA W POLSCE 

W niedzielę 25 października zbierać będziemy ofiary dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu dziecka w 

Bielawie. Fundacja Dziecięca Quovadis będzie zbierać 

nowe przybory szkolne jak rownież: nowe piżamy, 

ubrania i buty zimowe.  Obecnie w ośrodku znajdują się 

dzieci w wieku od 1-18 roku życia z przewagą dzieci w 

wieku od 13 do 15 lat (zarówno chłopcy jak i 

dziewczęta).  Datki pieniężne są również mile widziane i 

będą przeznaczone na pokrycie kosztów przesyłki.  Za 

każdy gest dobroci składamy serdeczne Bóg Zapłać! 

Fundacja bardzo serdecznie zaprasza do pomocy w 

pakowaniu paczek. Osoby zaintersowane proszone są o 

kontakt z Martą Rogalską pod numerem 519-208-0395. 

*** 

tel:519-208-0395

