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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

October – Month of the Rosary 

Październik miesiącem Różańca św. 
 

Monday – Oct. 19 – Blessed Jerzy Popiełuszko 
 

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

                 and Monasterski Family          – J. Nytch   
 

Tuesday – Oct. 20 
 

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

†  Aleksander Kocełło                           

Wednesday – Oct. 21  

8:00 P.M. (E) 

†† Leo and Emma Resch              – Daughter    

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 dla Mateusza i mamy  

   Ireny 

†  Tadeusz Śpiewak                      – Rodz. Bukowski                              

†  Wojciech Plaga                            – W. B. Cylwa 

†  Longina Szelążek                               – Rodzina 

†  Stanisław Jorz                           – Rodz. Śpiewak 

†  Tomasz Haberny                               – Rodzina  

†† Za zmarłych z rodziny Bugajski                – Rodzina  
 

Thursday – Oct. 22 – St. John Paul II  

8:00 A.M. (E) †  Maria Cecilia Nguyen Thi Kim  – Ha Pham 
 

Friday – Oct. 23 – St. John of Capistrano 
 

8:00 A.M. (E) † Jaye Viveen                        – CFC    

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

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Wiesław Bolimowski                     – A. Olejniczak                               

†  Longina Szelążek                              – Rodzina 

†† Halina, Edward Rosiński                  – Córka z rodz. 

†† Cecylia, Władysław Musiał              – Wnuk Mariusz                      
 

Saturday – Oct. 24 – St. Anthony Claret 

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

Sunday – Oct. 25 - 30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

 8:30 A.M. (P) †  Marian Przybyłowski     – Córka z rodz.                                   

10:00 A.M. (E) †† Wanda Varin, Władysława i Stanisław  

       Żołądek                        – Family                                 

11:30 A.M. (P) †† Za zmarłych z rodziny Ewy i Jana  

       Bartoszewskich                                  

 

Lectors & Commentators  –  October 24/25, 2020  

 5:00 P.M.   M. Michael 

 8:30 A.M.  W. Kolkiewicz 

10:00 A.M.  D. Blicharski 

11:30 A.M.  M. Milczarczyk 

Sunday offerings: Oct. 11, 2020  

Offertory:       $4,247.00;  

Building Fund:  $1,857.00  

Donation for the monitor:    $520.00 
 

Thank You for your generous donations 

*** 
THE MEMORIAL OF ST. JOHN PAUL II - Thursday, 

October 22nd.  

“O God, who are rich in mercy and who willed that St. 

John Paul the Second should preside as Pope over your 

universal Church; grant, we pray, that instructed by his 

teaching, we may open our hearts to the saving grace of 

Christ, the sole Redeemer of mankind, Who lives and 

reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, 

forever and ever. Amen” 

*** 
THE PEREGRINATION OF THE TRIPTYCH AT 

SACRED HEART CHURCH 
 

 

Sacred Heart Church will host Triptych from Oct. 23rd to 

Oct. 30th. The solemn celebrations will take place on 

Sunday, October 25. Provided his health allows it, Bishop 

Matthew Ustrzycki, an auxiliary Bishop Emeritus of the 

Diocese of Hamilton will preside Mass for the English 

Congregation at 10:00 a.m. The Mass for the Polish 

Congregation will be celebrated by Bishop Joseph 

Dabrowski, Auxiliary Bishop of the Diocese of London at 

11:30 a.m. After the Eucharist, there will be the 

exposition of the Blessed Sacrament and the Litany to St. 

Pope John Paul II.  
 

The detailed program of the peregrination is available on 

the parish website: www.kitchenercr.com  

*** 
OCTOBER - ROSARY MONTH 

 

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. 

*** 
 

http://www.kitchenercr.com/
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PRAYERS FOR THE SOULS - WYPOMINKI 

In the Catholic tradition, the month of 

November is a special time for us to pray for 

our beloved dead. In the spirit of 

remembrance, we invite parishioners to 

write the names of your deceased loved ones 

on a list from the back of the church (please print clearly) and 

deposit the envelope in the receptacle in the Sanctuary. 

*** 
UPDATE ON COVID-19: MEMORADUM FROM THE 

DIOCESE OF HAMILTON 
 

• “In accord with the current government legislation, all 

persons are required to wear a mask or face covering 

upon entry into the church. This includes priests and 

other liturgical ministers. Only the priest, reader and 

cantor are permitted to remove their masks when in the 

sanctuary at a distance of four meters from the members 

of the assembly.  
 

• Those who are unable to wear a mask because of an 

underlying medical condition which inhibits their 

ability to wear a mask, are to be admitted to the church, 

and are to be seated in a designated area at least four 

meters away from others. They may not come forward 

to receive Communion with others; the priest or 

extraordinary minister will bring them Communion 

where they are seated.”  Our ushers will assist you to 

find available seat on the right side of the Sanctuary. 

 
MEMORANDUM DIECEZJI HAMILTON – 

OBOSTRZENIA: COVID -19  

• „Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem 

rządowym, wszystkie osoby są zobowiązane do 

noszenia maseczki lub osłony twarzy wchodząc do 

kościoła. Zarządzenie to obejmuje również 

duchowieństwo, jak i całą asystę liturgiczną. Tylko 

kapłan, lektor i kantor są upoważnieni zdjąć maseczki, 

gdy znajdują się w prezbiterium w odległości czterech 

metrów od najbliższej osoby.  

• Ci, którzy nie mogą nosić maseczek z racji 

zdrowotnych, zajmują miejsca w specjalnie 

wyznaczonych dla nich ławkach, zachowując 

wymagany dystans czterech metrów od pozostałej 

osoby. Wierni nie noszący maseczki nie podchodzą 

procesjonalnie do ołtarza, aby przyjąć Komunię 

świętą. Kapłan lub nadzwyczajny szafarz Eucharystii 

udzielą im Cialo Pańskie w tej ławce, w której zajęli 

miejsce siedzące”. Marszałkowie, posługujący przed i 

w czasie sprawowanej Liturgii, służą pomocą, aby 

wskazać wiernym dostępne miejsce w kościele lub sali 

parafialnej. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i 

przychylność, dostosowując się do ich wskazań i 

zaleceń. 
 

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. 

                  *** 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

– 22 PAŹDZIERNIKA 
 

To wyjątkowy dzień, w którym 

znów staje koło nas papież, który 

prowadził Kościół przez prawie 27 

lat. Ojciec Święty był przede 

wszystkim człowiekiem modlitwy, 

pokory ale i wielkiego serca oraz 

otwartości na drugiego człowieka. 

Papież Jan Paweł II pokazywał 

drogę wszystkim ludziom, jak iść, 

żeby budować pokój, zgodę, 

miłość i pokazywał przede wszystkim to, co dla nas 

wierzących jest najważniejsze, że Ewangelia Chrystusa 

ciągle jest aktualna dla wszystkich. Nie siła, przemoc, 

gwałt, ale miłość, przebaczenie, program ewangeliczny, 

program błogosławieństw czynią świat lepszym i zbliżają 

nas do Pana Boga. 

Przesłanie Świętego Jana Pawła II pozostaje wciąż 

aktualne. „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi!” Bez lęku powinniśmy otwierać się przed 

Chrystusem i pozwalać Mu przez nas działać, wtedy 

rzeczywiście możliwe będzie zwycięstwo nad gardzącą 

życiem cywilizacją śmierci i odnowa ziemi na miejsce 

lepsze i bardziej przyjazne. 

*** 

PEREGRYNACJA TRYPTYKU 
 

Główne uroczystości przypadną w niedzielę 25 

października. Mszy św. o godzinie 10:00 będzie 

przewodniczył emerytowany biskup Diecezji Hamilton, 

biskup Mateusz Ustrzycki. Uroczystą Eucharystię o 

godz. 11:30 odprawi ks. biskup Józef Dąbrowski, 

biskup pomocniczy Diecezji London. Szczegółowy 

program peregrynacji został podany na naszej stronie 

internetowej pod zakładką biuletyny. 
 

*** 
Zbliża się miesiąc listopad - miesiąc modlitw za 

naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy o nich i 

dołączmy ich do wspólnych modlitw Kościoła. Kopertki 

na WYPOMINKI są wyłożone z tyłu kościoła. Imiona i 

nazwiska zmarłych prosimy pisać czytelnie 

drukowanymi literami i w pierwszym przypadku, 

np. JAN NOWAK, ANNA KOWALSKA.  

 

 


