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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Oct. 05 – St. Faustina Kowalska 
 

8:00 A.M. (P) -  God’s graces for sister Bernadeta  

          – Z. Adamczyk 
 

Tuesday – Oct. 06 
 

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

– God’s blessing for Helen and Barbara  – Z. Adamczyk     
 

Wednesday – Oct. 07 – OUR LADY OF THE ROSARY 

MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

8:00 P.M. (E) 

†  Edward Gromek        – Michasiak Family 
 

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

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej 

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla członkiń 

   Arc. Matek Chrześcijańskich i ich rodzin 

-  O błog. Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i  

   zdrowie dla Alfreda Bielakiewicz i całej rodziny – Rodzina 

-  O błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla wnuka – A. Kord   

†  Janusz Włodarczyk w 1 rocznicę śmierci        – A. Kord                                 

†  Wojciech Plaga                             – D .K. Cylwa 

†  Tadeusz Nowak                            – Żona z rodz. 

†  Henryk Ciomplik                               – Rodzina        

†  Emilia Sokołowska                       – E.L. Ciomplik                       
 

Thursday – Oct. 08  

8:00 A.M. (E) †  Tadeusz Śpiewak              – E.R. Sałek 
 

Friday – Oct. 09 
 

8:00 A.M. (E) †  Barbara Pożarkowska          – T. Bedard 
 

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

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Eugeniusz Wojtasiak                         – Syn z rodz. 

†  Stanisław Jorz                                  – Rodzina           

†  Wacław Ciosk                    – Rodzina Szymikowski                               

†  Edward Gromek                      – Rodzina Niedbała 

†  Longina Szelążek                              – Rodzina                        
 

Saturday – Oct. 10 

5:00 P.M. (E) ††  Deceased members of the Congregation of 

                  the Resurrection                                
 

Sunday – Oct. 11 
 

28TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

8:30 A.M. (P) †  Aleksander Oleksiński w 6 rocznicę śmierci 

                                             – Żona z rodz. 

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

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

                  Harcerzy  
 

Lectors & Commentators  –  October 10/11, 2020  

 5:00 P.M.   S. Woodworth  

 8:30 A.M.  J. Jasiak 

10:00 A.M.  A. Giers 

11:30 A.M.  A. Kiciak 

*** 
Sunday offerings: Sep. 06, 2020  

Offertory:       $4,095.00;  

Building Fund:    $290.00  

The Needs of the Canadian Church:   $755.00 
 

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. Beginning in October, our Parish will be praying 

for Saint John Paul II’s intercession following 

every Mass.  

c. 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. 
 

*** 
FEAST OF SAINT FAUSTINA KOWALSKA 

Pope Francis adds feast of Saint Faustina to Roman Calendar 

"His mercy is for those who fear him from generation to 

generation” (Lk 1: 50). What the Virgin Mary sang in 

the Magnificat, contemplating the salvific work of God in 

favour of every human generation, found an echo in the 

spiritual encounters of Saint Faustina Kowalska who, 

through a heavenly gift, saw in the Lord Jesus Christ the 

merciful face of the Father and became its herald. 

Born in the village of Głogowiec, near Łódź, in Poland in 

1905, and dying in Krakow in 1938, Saint Faustina spent 

her short life amongst the Sisters of Our Lady of Mercy, 

generously conforming herself to the vocation she 

received from God and developing an intense spiritual 

life, rich in spiritual gifts and in faithful harmony with 

them. In the Diary of her soul, the sanctuary of her 

encounter with the Lord Jesus, she herself recounts what 

the Lord worked in her for the benefit of all: listening to 

Him who is Love and Mercy she understood that no 

human wretchedness could measure itself against the 

mercy which ceaselessly pours from the heart of Christ. 

Thus she became the inspiration for a movement 

dedicated to proclaiming and imploring Divine Mercy 

throughout the whole world. Canonized in the year 2000 

by Saint John Paul II, the name of Faustina quickly 

became known around the world, thereby promoting in all 
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the parts of the People of God, Pastors and lay faithful alike, the 

invocation of Divine Mercy and its credible witness in the 

conduct of the lives of believers. 

Therefore the Supreme Pontiff Francis, accepting the petitions 

and wishes of Pastors, religious women and men, as well as 

associations of the faithful and having considered the influence 

exercised by the spirituality of Saint Faustina in different parts 

of the world, has decreed that the name of Saint Maria Faustina 

(Helena) Kowalska, virgin, be inscribed in the General Roman 

Calendar and that her optional memorial be celebrated by all on 

5 October. 

This new memorial shall be inserted into all the Calendars and 

liturgical books for the celebration of the Mass and the Liturgy 

of the Hours, adopting the liturgical texts attached to this decree 

which must be translated, approved and, after confirmation by 

this Dicastery, published by the Episcopal Conferences. 

Anything to the contrary notwithstanding. 

From the Congregation for Divine Worship and the Discipline 

of the Sacraments, 18 May 2020. 
 

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 30 minutes before 

8:00 A.M. Mass. Rosary in Polish every 

Wednesday and Friday at 6:30 p.m. 

                *** 
THE PEREGRINATION OF THE TRIPTYCH AT SACRED 

HEART CHURCH 
 

Sacred Heart Church will host 

Triptych from Oct. 23rd to Oct. 

30th. The program of the 

peregrination, the Litany to St. 

John Paul II and the Stations of 

the Cross with Pope are available on the parish website: 

www.kitchenercr.com.  

*** 

ZMIANY DOTYCZĄCE  

PIERWSZYCH PIĄTKÓW 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 w 

języku angielskim od poniedziałku do 

piątku o 7:30 rano oraz w środy i piątki 

o godz. 6:30 w języku polskim. 
 

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. 

*** 

7 października – Święto Matki Bożej Różańcowej 
 

„Zawitaj Królowo Różańca Świętego, 

jedyna nadziejo człowieka grzesznego! 

Zawitaj bez zmazy Lilijo, 

Matko Różańcowa, Maryjo!” 

                     *** 
NOWY MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 
 

Jak do tej pory zebraliśmy $930.00 na pokrycie kosztów 

nowego ekranu w sali parafialnej. Liczymy na dalszą 

ofiarność parafian celem spłacenia kwoty $4,800.00.  

Bóg zapłać dla wszystkich ofiarodawców! 

*** 
PEREGRYNACJA TRYPTYKU 

Długo wyczekiwany Tryptyk nawiedzi naszą parafię od 

23 do 30 pażdziernika. Na stronie internetowej znajduje 

się szczegółowy plan peregrynacji. Litania oraz Droga 

Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II. Trwajmy w 

modlitewnym oczekiwaniu na przybycie tego 

wyjątkowego „Gościa” do naszej Rodziny Parafialnej.  

http://www.kitchenercr.com/

