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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Sep. 07 – Labour Day 

8:00 A.M. (P) †† Jan and Henryka Rygiel      – Daughter   
 

Tuesday – Sep. 08  

The Nativity of the Blessed Virgin Mary 

8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual 

                Help 
-  God’s blessing for students going back to school – Donna  
 

Wednesday – Sep. 09 – St. Peter Claver 

8:00 P.M. (E) 
†  Tadeusz Śpiewak – T.M. Domański 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej 

              Nieustającej Pomocy 

-  O Boże błog.i nieustanną opiekę Matki Najśw. dla rodziny 

†  Longina Szelążek                              – Rodzina   

†  Wojciech Plaga                         – Rodz. Niedbała 

†  Edward Gromek                    – A. Nieczyporowicz 

†  Barbara Pożarkowska                          – J. Majda  
 

Thursday – Sep.10 

8:00 A.M. (E) †  Karol Zybura           – Wife & Family 
 

Friday – Sep. 11  

8:00 A.M. (E) †  Wojciech Plaga           – Hyatt Family 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O błog. Boże, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski  

   dla Sylwi i Andrew w 1 rocz. ślubu             – Rodzice  

†  Anna Szulczyński                          – Rodz. Turski 

†  Antoni Caputa                              – Rodz. Turski 

†  Nikodem Danielczak                       – Rodz. Turski  

†  Irena Bielakiewicz i z rodziny                  – Rodzina  

†  Antonina Stencel                               – Rodzina  

†  Longina Szelążek                              – Rodzina  

†  Barbara Pożarkowska                   – Rodz. Kasprzak  

†† Joanna i Bianka Nowakowska                   – Kuzyni  
 

Saturday – Sep. 12  

The Most Holy Name of the Blessed Virgin Mary 

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

Sunday – Sep. 13 

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

8:30 A.M. (P) †† Za zmarłych z rodziny Pachla i Jana  

       Kacprzak                     – Rodzina  

10:00 A.M. (E) - God’s blessing and health for Christopher 

                   Adamczyk                – Z. Adamczyk 

11:30 A.M. (P) - Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

                 Boże na nowy rok pracy dla członków  

                    Domowego Kościoła                              
 

Lectors & Commentators  –  September 12/13, 2020  

 5:00 P.M.   W. Krulicki  

 8:30 A.M.  M. Majewska 

10:00 A.M.  D. Blicharski 

11:30 A.M.  D. Moryc 

**************************** 
LABOUR DAY 

Lord, on this Labour Day, we thank you for 

the blessing of work. We ask for the strength to complete 

each day. We ask for your guidance for everyone seeking 

employment, and we ask that you be with those who work 

tirelessly each day for the good of us all. Amen. 

*** 
THE NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

Saint Augustine connects Mary’s 

birth with Jesus’ saving work. He 

tells the earth to rejoice and shine 

forth in the light of her birth. “She 

is the flower of the field from 

whom bloomed the precious lily of 

the valley. Through her birth the 

nature inherited from our first 

parents is changed.” The opening 

prayer at Mass speaks of the birth of Mary’s Son as the 

dawn of our salvation, and asks for an increase of peace. 

*** 
A STUDENT'S PRAYER FOR A NEW SCHOOL YEAR 
 

Lord Jesus,  

I ask for Your help as I begin this new school year. 

Allow me to experience Your presence in the many 

blessings You put before me. Open my eyes to the new 

challenges and exciting opportunities that this new 

school year brings. Open my heart and mind to new 

friends and new teachers. Give me a generous spirit to be 

enthusiastic with my studies and courage to accept new 

opportunities. Help me to be attentive to my teachers and 

let me experience Your presence in my new friends. 

Jesus, inspire me to do my best this year! Amen 
 

We wish all students a happy new beginning! This year, 

may you have wonderful teachers, great friends, and 

despite of Covid 19, a safe school year!   
 

With pastoral blessing - Father Adam.  

*** 
PARISH OFFICE  

The Parish Office is open from Monday to Friday; 9:00 

a.m. to 5:00 p.m., except for lunch, 12:00 to 1:00 p.m.  

*** 
WEARING OF A FACE MASK IN ALL PUBLIC 

PLACES INCLUDING CHURCHES IS MANDATORY!!! 

*** 



06 WRZESIEŃ 2020 - 23-CIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

 

 

The COVID 19 is still active, therefore we have to follow the 

rules of precaution.  

*** 
NEW MONITOR IN THE PARISH HALL 
 

I am happy to share good news with everyone. Last week two 

individuals installed a new 85” television in the parish hall. 

Previously, parishioners who were seated downstairs (due to the 

capacity limits set out by the pandemic restrictions) would 

partake in the Mass only by listening to the Liturgy through the 

speaker system. Now, those who are praying in the parish hall 

will have the opportunity to participate in the Mass visually as 

well. Additionally, the new screen will also be beneficial for 

families with small children who might require more care 

during the celebration of the Eucharist. My appreciation goes 

out to our organist, Mr. Zenon Knopiński, and Mr. Grzegorz 

Przybyłowski for helping with the installation of the camera and 

television. Thank you for your volunteered time and hard work! 
  

The purchase of the new equipment at the cost of $ 4,600.00 

exceeded the parish budget. Any donations towards this goal, in 

order to cover this cost would be greatly appreciated.   
 

Fr. Adam 

 

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

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

8 września 
 

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o 

narodzinach Maryi. Tradycja mówi, że jej 

rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, 

którzy doczekali się córki dopiero 

w późnym wieku. Należy pamiętać, 

że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane 

(ale nie dziewicze, jak w przypadku 

Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, 

która została w ten sposób zachowana 

od skażenia grzechem pierworodnym.  

Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest 

silnie rozpowszechniony we Włoszech. W polskiej tradycji 

dzień 8 września nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej 

i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew.  

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym 

człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe 

życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego 

zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, 

rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich 

znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i 

pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą 

Ją chwalić wszystkie pokolenia". 

*** 
ŻYWY RÓŻANIEC  
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:  
 

Aby zasoby planety nie były 

rabowane, ale dzielone w sposób 

uczciwy i z poszanowaniem godności 

każdego człowieka.  

           ***                  
ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY NA 

ROK 2020/2021  
 

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Kazimierza Gzowskiego w 

Kitchener na rok szkolny 2020/2021, odbywają się tylko 

on line, do 13 września 2020 włącznie. Zajęcia w tym 

roku zaczną się wirtualnie (on line). Powrót do szkoły jest 

planowany po przerwie świątecznej w styczniu 2021. 

Wszelkie informacje oraz link do rejestracji, znajdują się 

na stronie internetowej St. Louis School: 

https://stlouis.wcdsb.ca/  oraz  https://stlouis.wcdsb.ca/p

rogramsandcourses/il/elementary/ 

Dodatkowych informacji można uzyskać u dyrektora 

szkoły p. Joanny Machnik. E-mail do dyrektora szkoły 

znajduje się na szkolnej stronie internetowej 

- www.polishsckoolkitchener.ca 

*** 
NOWY MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 
 
 

W miesiącu czerwcu ponownie otworzono świątynie w 

Diecezji Hamilton i innych diecezjach Kanady, aby 

sprawować w nich kult Boży. Z racji restrykcji pandemii, 

wierni mogą gromadzić się na modlitwę w kościołach, 

których miejsca siedzące nie przekraczają 30 % 

pojemności budynku sakralnego. Kościół Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kitchener dysponuje ławkami dla 

500 parafian, lecz ze względu na obostrzenia wirusowe, 

tylko 150 osób może uczestniczyć w sprawowanej 

Liturgii. Pozostali wierni są proszeni o zejście do sali 

parafialnej, aby tam modlić się w czasie odprawianej 

Mszy świętej. Niestety, brak ekranu uniemożliwiał 

transmitowanie nabożeństw religijnych. Parafianie mogli 

słyszeć jedynie głos kapłana oraz śpiewane pieśni dzięki 

systemowi nagłaśniającemu. 
 

Pragnąłbym podzielić się z wiernymi radosną nowiną. W 

zeszłym tygodniu w sali parafialnej został zainstalowany 

duży ekran o średnicy 85 cali i nowa kamera. Serdeczne 

podziękowanie składam naszemu organiście, panu 

Zenkowi Knopińskiemu i jego pomocnikowi, panu 

Grzegorzowi Przybyłowskiemu za ogrom pracy przy 

instalowaniu całego systemu audiowizualnego. 
 

Zakup sprzętu elektronicznego wyniósł $ 4,600.00 i w 

dużej mierze obciążył budżet parafii. Jeżeli ktoś życzyłby 

złożyć donację na pokrycie kosztów tej parafialnej 

inwestycji, już z góry z serca dziękuję za Waszą 

szczodrobliwość i odwdzięczam się pamięcią modlitewną 

zanoszoną do Pana Boga przez cała naszą Rodzinę 

Parafialną. 
 

Szczęść Boże – ks. Adam, CR 
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