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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Sep. 14 

THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS 
 

 

8:00 A.M. (P) – For the intention of Nytch Family – J.Nytch   
 

Tuesday – Sep. 15 – OUR LADY OF SORROWS 

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

†  Robert Baranowicz                              – Family      
 

Wednesday – Sep. 16 – St. Cornelius & St. Cyprian 

8:00 P.M. (E) 

†  Tadeusz Śpiewak – T.M. Domański 
 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej 

              Nieustającej Pomocy 

†  Longina Szelążek                              – Rodzina   

†  Wojciech Plaga                        – Rodz. Żukowski 

†  Stanisław Moczarski                           – Rodzina  

†  George Garbis                  

†† Za zmarłe siostry i braci                        – K. Pluta                  

†† Za zmarłych z rodziny Staśkiewicz i Niedźwiedzki  

            – Z. Adamczyk                  

Thursday – Sep.17 – St. Robert Bellarmine 

8:00 A.M. (E) †  Andrzej Gołębiowski      – Z. Adamczyk 
 

Friday – Sep. 18 – St. Stanislaus Kostka  

8:00 A.M. (E) †† For the deceased members of the 

                 Congregation of the Resurrection 
 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Franciszek Szwed                              – Rodzina  

†  Anna Szulczyński                         – Rodz. Turski 

†  Antoni Caputa                             – Rodz. Turski 

†  Bogusława Barciś                             – L. Bułka  

†  Maria Chwastyk                               – L. Bułka  

†  Henryka Romańczuk w 9 rocz. śmierci  – Siostra Lucyna                                

†  Longina Szelążek                              – Rodzina  

†† Zofia i Władysław Mosiądz                    – Rodzina  
 

Saturday – Sep. 19 – OUR LADY OF LA SALETTE  

5:00 P.M. (E) †  Katarzyna Książek, 2nd ann. of death 
 

Sunday – Sep. 20 
 

25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

8:30 A.M. (P) -  Dzięk.-błagalna w intencji Marty i Marcina  

                 Orwiński w 8 rocznicę ślubu 

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

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

                 Boże dla Mamy z ok. 82 urodzin 
 

 

 

 

Lectors & Commentators  –  September 19/20, 2020  

 5:00 P.M.   V. Hennessey  

 8:30 A.M.  I. Małecki 

10:00 A.M.  P. Cebo 

11:30 A.M.  J. Kiciak 

**************************** 
THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS 

 

The Feast of the Exaltation of 

the Holy Cross, celebrated 

every year on Sep. 14, recalls 

three historical events: the 

finding of the True Cross 

by Saint Helena, the mother 

of the emperor Constantine; 

the dedication of churches built by Constantine on the site 

of the Holy Sepulchre and Mount Calvary; and the 

restoration of the True Cross to Jerusalem by the emperor 

Heraclius II.  
 

But in a deeper sense, the feast is a celebration and 

commemoration of God's greatest work: his salvific death 

on the Cross and His Resurrection, through which death 

was defeated and the doors to Heaven opened. 
  

The entrance antiphon for the Feast of the Exaltation of 

the Holy Cross is: "We should glory in the cross of our 

Lord Jesus Christ, for He is our salvation, our life and our 

resurrection: through Him we are saved and made free." 

*** 
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!!! 

*** 
The COVID 19 is still active, therefore we have to 

follow the rules of precaution.  

*** 
EXPERIENCING STRESS IN YOUR MARRIAGE?  

Is your marriage not what you hoped it would be? Are 

you, or a relative or friend, heading for a possible 

divorce?  Retrouvaille is designed to help marriages 

regain their health.  The Retrouvaille program is highly 

successful in saving marriages and in helping them to 

thrive. For confidential information about, or to register 

for the program beginning with a weekend on Oct. 23, 

2020.  Please call 905-664-5212 or email: 

Teamrecine@gmail.com or visit the website at 

www.retrouvaille.org.  

*** 

https://www.thoughtco.com/helena-mother-of-constantine-3530253
https://www.thoughtco.com/constantine-the-great-112492
mailto:Teamrecine@gmail.com
http://www.retrouvaille.org/
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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 

 

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

 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA  

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Kościół Katolicki obchodzi 14 września. 

Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, 

na którym umarł Jezus Chrystus, a także 

wyraża głęboki sens krzyża w życiu 

chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie 

tajemnicy krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Krzyż – 

Drzewo Święte został odnaleziony przez cesarzową Helenę w 

320 roku w Jerozolimie. Pan Jezus umierając na krzyżu, 

ofiarował siebie Bogu Ojcu jako ofiarę przebłagalną za grzechy 

ludzkości. Pokonał na nim grzech, śmierć, szatana i otworzył 

nam niebo. 
 

Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa  

pochyloną, aby cię pocałować, 

Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,  

Jego serce otwarte, by cię przyjąć,  

by zamkąć cię w swojej miłości. 
 

„Nie wolno nam oddzielać krzyża od miłości Jezusa, w 

przeciwnym razie stałby się on ciężarem, którego w swej 

słabości nie potrafilibyśmy udźwignąć.”  

     Św. Ojciec Pio 

*** 
ZEBRANIE MARSZAŁKÓW 

W piątek 18-go września po Mszy Św. wieczornej o godz. 8:00 

wieczorem odbędzie zebranie wszystkich Marszałków. 

Zapraszamy Marszałków w celu omówienia ważnych spraw 

organizacyjnych. 

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.  

           ***                  
 

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. 
 

Zainstalowanie nowego ekranu może mieć również inne 

zastosowanie. Rodzice, którzy przychodzą do naszej 

świątyni z małymi dziećmi, a które w czasie Liturgii 

wymagają specjalnej troski, będą mogli – według ich 

uznania - uczestniczyć we Mszy św. transmitowanej w 

sali parafialnej. W ten sposób płacz dzieci lub ich 

aktywne zachowanie nie wpłyną na „rozpraszającą 

atmosferę” modlących się wiernych. 
 

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 

 

 


