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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Sep. 21 - St. Matthew 
 

 

8:00 A.M. (P) †† Deceased members of Nytch, Chominiec and 

     Monasterski Family             – J. Nytch   
 

Tuesday – Sep. 22 – St. Maurice 

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

– For the personal intention of Maximilian           – Donna      
 

Wednesday – Sep. 23 – St. Padre Pio 

8:00 P.M. (E) 

†  Edward Gromek – K. Turalska 
 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej 

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Mateusza 

-  Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Jolanty i  

   Andrzeja z okazji rocznicy ich ślubu 

†  Longina Szelążek                               – Rodzina   

†  Wojciech Plaga                              – K. Zderska 

†  Elizabeth Freeman                              – Rodzina  

†  David Jersz                                     – Rodzice                    

†  Wacław Ciosk                        – L.A. Staromłyński        

†  Barbara Pożarkowska                   – Rodz. Kasprzak 
 

Thursday – Sep.24 

8:00 A.M. (E) †  Tadeusz Śpiewak            – H.Z. Naglik 
 

Friday – Sep. 25 

8:00 A.M. (E) †† Emma and Leo Resch         – Daughter  
 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O Boże błog. dla Izabeli w rocznicę urodzin     – Siostra  

†  Wacław Jabłonowski                           – Rodzina  

†  Anna Szulczyński                         – Rodz. Turski 

†  Stanisława Baran w 1 rocznicę śmierci          

†  Andrzej Ryżyński w 8 rocznicę śmierci        – Rodzina                                

†  Longina Szelążek                              – Rodzina  

†† Kazimiera i Stanisław Bednarek                – Rodzina  
 

Saturday – Sep. 26 – Feast of the Holy Canadian Martyrs 

1:00 P.M. (P) -  Msza Św. Pogrzebowa: † Paweł Bauza 

5:00 P.M. (E) -  God's blessing and protection of Our Lady of 

    the Rosary for Fr. Stanisław on his B-day – Living Rosary 
 

Sunday – Sep. 27 
 

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

8:30 A.M. (P)  - Dzięk.-błagalna w intencji Ewy i Roberta   

                 Witek w 1 rocznicę ślubu 

10:00 A.M. (E) † Karolina Kędziora, 8th anniversary of death 

         – Daughter Halina    

11:30 A.M. (P) - O błogosławieństwo Boże dla uczniów i  

                 nauczycieli Polskiej Szkoły 
 

Lectors & Commentators  –  September 26/27, 2020  

 5:00 P.M.   M. Michael  

 8:30 A.M.  J. Flight 

10:00 A.M.  D. Blicharski 

11:30 A.M.  E. Wojciechowski 

**************************** 
Sunday offerings:  
 

Sep. 06, 2020  

Sunday Offering: $4,785.00; Building Fund: $220.00  
 

Sep. 13, 2020 

Sunday Offering: $4,020.00; Building Fund: $355.00  
 

Thank You for your generous donations 

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

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.  

*** 
STRUGGLING AFTER AN ABORTION? 

Either your own, or someone else’s? Do you feel alone, 

emotional, or angry? Project Rachel is available to help. 

This confidential service allows people to work through 

their feelings on an individual basis, with a trained 

counsellor, and find hope and healing. Please contact us at 

905-526-1999 or toll free at 1-888-385-3850. 

*** 

 
40 Days for Life will be holding a Campaign of prayer, 

fasting and prayerful witness beginning on September 23 

and ending on November 1. Our parish adopted Saturday, 

October 10th, 2020 as a day of our prayer across from the 
Freeport Hospital. Please, sign up online or call Andrew 

at 226-988-2813. Daily hours are from 7 am until 7 pm. 

The location is as in previous years across from Freeport 

Hospital. We are asking that you prayerfully consider 

signing up for one hour per week or as you are able 

at  www.40daysforlife.com/kitchener or call Patrick or 

Rita at 5197485548 for more information.  

Thank you for your support of the unborn. 

*** 
NEW MONITOR IN THE PARISH HALL 

I am happy to share good news with everyone. Last 

month we installed a new 85” television in the parish hall. 

Previously, parishioners who were seated downstairs (due 

http://www.40daysforlife.com/kitchener
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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, Mr. 

Grzegorz Przybyłowski  and Mr. Wiesław Urban 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 $4,800.00 

exceeded the parish budget. Any donations, in order to cover 

this cost would be greatly appreciated. Last week our parish 

collected $490.00 towards this project.  

Thank you for your generosity.   

Fr. Adam, C.R. 

*** 
PUBLICATION OF BANNS OF ORDINATION 

ANNOUNCEMENT 
 

Mr. Patrick Ohl is scheduled to be ordained to the Transitional 

Diaconate at 5:00 p.m. on Saturday, October 3, 2020 at the 

Cathedral Basilica of Christ the King, Hamilton, Ontario. If 

anyone knows of a serious cause why this Ordination should not 

take place, please notify your Parish Priest.  

 

Let us all pray that Mr. Patrick Ohl will be a good and faithful 

servant of the Lord and His Church.  

 

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

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.  

           ***                  
 

40 DNI DLA ŻYCIA 

W dniach od 23 września do 1 

listopada rozpoczniemy akcję 

40 dni dla życia - 40 Days for 

Life. W ramach tej akcji 

będziemy się modlić, pościć i spotykać na modlitwie w intencji 

dzieci poczętych. Na miejsce spotkania wybrano teren 

naprzeciwko szpitala Freeport każdego dnia od 7 rano do 7 

wieczorem. Bardzo prosimy o zapisywanie się na  stronie 

internetowej http://www.40daysforlife.com/kitchener na 

godzinę modlitwy. Jeżeli są takie osoby, które nie mają dostępu 

do internetu, to można dokonać rejestracji dzwoniąc do Patryka 

lub Rity pod numer: 519-748-5548. Parafia 

Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowiła sobotę 10 
października jako dzień parafialnego czuwania 
modlitewnego naprzeciwko szpitala Freeport. 
Organizatorzy proszą aby na ten konkretny dzień 
zapisywać się online lub dzwonić do Andrzeja pod numer: 

226-988-2813. Dziękujemy za wrażliwe serca i wszelką 

pomoc okazaną dzieciom poczętym.  

*** 
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 

ostatnim miesiącu w sali parafialnej został zainstalowany 

duży ekran o średnicy 85 cali i nowa kamera. Serdeczne 

podziękowanie składam naszemu organiście, panu 

Zenkowi Knopińskiemu i jego pomocnikom panom 

Grzegorzowi Przybyłowskiemu i Wiesławowi Urban 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 $4,800.00 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 hojność. W zeszłym tygodniu na konto 

projektu wpłynęło $490.00. Wszystkim ofiarodawcom 

składam serdeczne podziękowanie i odwdzięczam się 

pamięcią modlitewną zanoszoną do Pana Boga przez całą 

naszą Rodzinę Parafialną. 
 

Szczęść Boże – ks. Adam, C.R. 

http://www.40daysforlife.com/kitchener

