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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Sep. 28 - St. Wenceslaus 
 

8:00 A.M. (P) -  God’s blessing for Ewa on her B-day 
 

Tuesday – Sep. 29  

St. Michael, Gabriel, Raphael Archangels 
 

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

– God’s blessing and good health for Wiesia  – Z. Adamczyk     
 

Wednesday – Sep. 30 – St. Jerome 

8:00 P.M. (E) 

†  Zbigniew Dąbrowski – Family 
 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej 

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Mateusza 

-  Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Jolanty i  

   Andrzeja z okazji rocznicy ich ślubu 

†  Longina Szelążek                               – Rodzina   

†  Wojciech Plaga                             – D .K. Cylwa 

†  Michalina Moczarska                             – Dzieci 

†  Wacław Ciosk                        – L.A. Staromłyński        

†† Marianna i Józef Magolon                      – Rodzina                   
 

Thursday – Oct. 01 – St. Teresa of the Child Jesus 

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

Friday – Oct. 02 – The Holy Guardian Angels 

FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
 

8:00 A.M. (E) †  Barbara Pożarkowska – Ohl Family 
 

6:30 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  W int. Katarzyny i nowego poczętego w niej życia, o łaskę 

   zdrowia dla mamy i dziecka 

-  O błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Joannny  

   Szymoniak w dniu urodzin  

-  O błog. Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków  – K. Kruszka 

-  O nawrócenie i potrzebne łaski dla sąsiadki 

†  Anna Szulczyński                         – Rodz. Turski 

†  Albina Zabłotnia                               – Rodzina           

†† Marek i Kazimierz Zaczyk                     – Rodzina                                

†† Za zmarłych z rodziny Czyżyk i Kokociński   – Rodzina  
 

Saturday – Oct. 03 – 1st SATURDAY OF THE MONTH 

9:00 A.M. (P) -  O nowe powołania kapłańskie i zakonne 

5:00 P.M. (E) †  Barbara Pożarkowska       – T. Bedard                                
 

Sunday – Oct. 04 
 

27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

8:30 A.M. (P) †† Jan i Henryka Rygiel    – Córka z rodz. 

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

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

                 Żywego Różańca 
 

Lectors & Commentators  –  September 26/27, 2020  

 5:00 P.M.   V. Hennessey  

 8:30 A.M.  M. Rapacz 

10:00 A.M.  P. Kunka 

11:30 A.M.  E. Dąbrowska-Miciuła 

*** 
Sunday offerings: Sep. 06, 2020  

Offertory:       $4,245.00;  

Building Fund:  $1,734.00  
 

Thank You for your generous donations 

*** 
NEW DEVOTIONS 

Our parish community has implemented and is planning 

on implementing new devotions:  

a. Since September, we have begun reciting the Chaplet 

    of the Divine Mercy after every weekday Mass. 

b. Now, beginning in October, there will be the   

exposition of the Blessed  Sacrament on the First 

Friday of every month following the morning Mass. 

The exposition will last until 10:00 AM. 

Every Holy Hour we make so pleases the Heart of 

Jesus that it is recorded in Heaven and retold for all 

eternity! - St. Mother Teresa of Calcutta. 

*** 
OCTOBER - ROSARY MONTH 

 

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 recite a Rosary. In our church 

we say it 15 minutes before 8:00 A.M. Mass. 

Rosary in Polish every Wednesday and 

Friday at 6:30 p.m.. 

         *** 
 

Do you believe in the power of prayer? Does your 

heartache for the unborn and those considering abortion?  

40 Days for Life – a campaign of prayer, fasting and 

prayerful witness will be held till November 1, 2020.   
Our parish adopted Saturday, October 10th 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. Let us refocus 

on the power of prayer to change our culture.  

Thank you for your support of the unborn. 
 

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


27 WRZESIEŃ 2020 - 26-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

 

 

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.  

*** 
Our sympathy to the family and friends of the late: 
 

STANLEY ZUWALA  
 

May he rest in peace. 
 

*** 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  

Od pierwszego tygodnia października ulegnie 

zmianie  celebracja pierwszych piątków 

miesiąca w naszym kościele. Po Mszy św. 

porannej, odprawianej  w języku angielskim, 

nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

które potrwa do godz. 10:00.  

Wieczorna Liturgia w języku polskim będzie sprawowana w 

następującym wymiarze czasowym:  

a. Otwarcie kościoła o godz. 17:45 

b. Spowiedź święta od godz. 18:00 do 18:55. Niestety, nie 

będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu w 

monstrancji przed Mszą św. wieczorną. W nieodległej 

przeszłości, w naszej parafii posługiwało dwóch kapłanów, 

którzy w Pierwszy Piątek miesiąca celebrowali Sakrament 

Pojednania. Gdy zbliżała się godz. 19:00 jeden z nich nadal 

pozostawał w konfesjonale, a drugi dokonywał repozycji 

(błogosławieństwa i ponownego schowania 

eucharystycznej Hostii do tabernakulum).  Będąc jedynym 

duszpasterzem, potrzebuję więcej czasu dla penitentów 

przychodzących do Sakramentu Pokuty. Dotychczasowa 

dwumiesięczna praktyka przyczyniała się do opóźnienia 

repozycji i rozpoczęcia Mszy św. w wyznaczonym czasie.  

c. Eucharystia o godz. 19:00, wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i nabożeństwo pierwszopiątkowe. Adoracja 

potrwa do godz. 22:00. 

*** 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

Różaniec przez cały miesiąc październik 

będzie odmawiany od poniedziałku do piątku 

o 7:45 rano w języku angielskim oraz w środy 

i piątki o godz. 6:30 w języku polskim. 

Różaniec –to sposób na życie! 

Odmawiając różaniec oddajemy Maryi 

wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze 

życie. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być 

pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – 

Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która 

kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Spróbuj może już 

dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec... 

*** 
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – Msza Św. o godz. 

9:00 rano po polsku a po niej Różaniec. Serdecznie 

zapraszamy czcicieli Matki Bożej do wspólnej modlitwy. 

*** 
ŻYWY RÓŻANIEC  
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc 

październik:  
 

Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby 

na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani 

w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół. 

*** 
40 DNI DLA ŻYCIA  

Zapraszamy wszystkich do udziału w 

krucjacie modlitewnej mającej na celu 

ochronę życia dzieci nienarodzonych.  

Akcja „40 Dni Dla Życia” rozpoczęła się w środę 23 

września i będzie trwać do 1 listopada od 7 rano do 7 

wieczór naprzeciwko szpitala Freeport. Do modlitwy 

może włączyć się każdy rejestrując się na  stronie 

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

lub 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. Pokażmy, że 

jesteśmy pro-life, że ludzkie życie jest dla nas ważne! 

*** 
Serdecznie witamy w naszej parafialnej rodzinie dzieci: 

 

OLIVIA MARIA MASŁOWSKI 

ELENA PIOTROWSKI, 
 

które otrzymały Sakrament Chrztu 

Świętego w Parafii Najświętszego  

                     Serca Pana Jezusa we wrześniu. 
 

Dzieciom, rodzicom, rodzicom chrzestnym oraz 

dziadkom życzymy wielu łask Bożych.  
 

*** 
NOWY MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 

Jak do tej pory zebraliśmy $740.00 na pokrycie kosztów 

nowego ekranu w sali parafialnej. Liczymy na dalszą 

ofiarność parafian, która pozwoli nam zebrać kwotę 

$4,800.00. Bóg zapłać dla wszystkich ofiarodawców! 

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

