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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Nov. 09 – The dedication of the Lateran Basilica 
 

8:00 A.M. (P) – The intentions of the Nytch family – J. Nytch   

Tuesday – Nov. 10 St. Leo the Great 
 

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

†† Marianna, Wojciech, Teresa Kaczmarek        – Family 

Wednesday – Nov. 11 – Remembrance Day 

St. Martin of Tours 

8:00 P.M. (E)†  Jay Viveen         – CFC   

6:30 P.M. (P) - WYPOMINKI 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej  

              Nieustającej Pomocy 

-  O opiekę Matki Bożej i dar macierzyństwa dla Kasi  

                                           – B. R. Starzyński 

-  Dzięk.-błagalna w 30 rocznicę małżeństwa Joanny i  

   Dariusza  

†  Tadeusz Śpiewak                  – Rodz. Przybyłowski                           

†  Wojciech Plaga                     – A. Nieczyporowicz 

†  Edward Gromek                                – J. Dolat 

†  Władysław Czyżak                      – T.M. Widerski 

†  Irena Szelążek                                  – Rodzina   
 

Thursday – Nov. 12 – St. Josaphat 

8:00 A.M. (E) †† Anna, Sławek Garbacz  

         – Rachfałowski  Family 

Friday – Nov. 13 
 

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

6:30 P.M. (P) - WYPOMINKI 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O tryumf Niepokalanego Serca Matki Bożej w każdym  

   sercu ludzkim                                 – I. Nowak  

†  Stanisław Stencel                              – Rodzina 

†  Janina Zielińska                                – Rodzina  

†  Stanisław Moczarski                             – Dzieci 

†  Irena Szelążek                                  – Rodzina   

†† Za zmarłych Marszałków – Tow. Św. Józefa i Jana Kantego 

†† Maria, Bolesław Małeccy                       – Rodzina  

†† Helena, Jakub Śledziński                       – D. Rams    
 

Saturday – Nov. 14  
 

5:00 P.M. (E) †† Kazimierz Lenarcik, Laslo Horvat and  

                 parents                           – Family                               
 

Sunday – Nov. 15 – 33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

 8:30 A.M. (P) †  Jadwiga Żbikowska        – Syn z rodz. 

10:00 A.M. (E) -  God’s blessing for Henryka & Marian  

                  Turski on their 45th wedding anniversary  

11:30 A.M. (P) †† Za poległych żołnierzy w I i II wojnie 

               światowej oraz za zmarłych członków Legionu 

                i Korpusu Pomocniczego Pań, Placówka 412 
  

Lectors & Commentators –November 14/15, 2020 

 5:00 P.M.   M. Michael 

 8:30 A.M.  M. Dąbrowska 

10:00 A.M.  P. Cebo 

11:30 A.M.  E. Frąk 
 

Eucharistic Minister – Polish Mass 

11:30 rano     J. Kiciak  

*** 

Sunday offerings: Nov. 01, 2020  
 

Offertory:  $4,276.00;   Building Fund:   $20.00;  

Mission Sunday Collection:                $10.00; 

Donation for the monitor:         $ 1,015.00; 
 

Thank You for your generous donations 

*** 
November 11 - Remembrance Day 

 
Canadians pause today in silence to remember those who 

died in war and to pray for the victims of aggression and 

inhumanity throughout the world. This is a day to pray for 

peace, to consider what we are doing as individuals, as a 

community and as a nation to bring God’s peace into the 

world. This is a day when a believing community should 

rededicate itself by prayers and action to the ideas Jesus 

gives us in the Beatitudes.  

*** 
VATICAN EXTENDS PLENARY INDULGENCE 

FOR THE DEAD THROUGHOUT NOVEMBER 
 

The Vatican has extended the availability of certain 

plenary indulgences for the souls in Purgatory, amid 

concerns about avoiding large gatherings of people in 

churches or cemeteries and including those confined to 

home due to the pandemic. According to a decree Oct. 23, 

certain indulgenced acts, which can help to remit the 

temporal punishment due to sin for those who have died 

in a state of grace, can be obtained throughout the entire 

month of November 2020. 
 

Plenary indulgences, which remit all temporal 

punishment due to sin, must be accompanied by full 

detachment from sin. A Catholic who wishes to obtain a 

plenary indulgence must also fulfill the ordinary 

conditions of an indulgence, which are sacramental 

confession, reception of the Eucharist, and prayer for the 

intentions of the pope. Sacramental confession and 

reception of the Eucharist can occur within a week of the 

indulgenced act. 
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In the month of November, the Church has two traditional 

means of obtaining a plenary indulgence for the souls in 

Purgatory. The first is to visit a cemetery and pray for the dead 

during the Octave of All Saints’ Day, which is November 1-8. 

The second plenary indulgence is connected to the Feast of All 

Souls’ Day on November 2, and can be received by those who 

piously visit a church or chapel on that day and recite the Our 

Father and the Creed. 
 

The Vatican said that this plenary indulgence has also been 

extended and is available to Catholics throughout the month of 

November to reduce crowds. Both indulgences must include the 

three ordinary conditions and full detachment from sin. 
 

The Vatican also said that, because of the health emergency, the 

elderly, the sick, and others who cannot leave the house for 

serious reasons can participate in the indulgence from home by 

reciting prayers for the deceased before an image of Jesus or the 

Virgin Mary. The Holy See’s decree offered examples of 

prayers that homebound Catholics can pray for the dead, 

including lauds or vespers of the Office for the Dead, the rosary, 

the Chaplet of Divine Mercy, other prayers for deceased among 

their family or friends, or performing a work of mercy by 

offering their pain and discomfort to God. This year, the 

Vatican decreed that this plenary indulgence can be obtained on 

any day in November. 

*** 
 

 
 

Gdy w 1795 roku doszło do III rozbioru, Polska została 

wymazana z mapy świata. Dopiero 123 lata później, w 

listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość. Nie 

oznaczało to jednak końca walk o odbudowę kraju. Proces 

kształtowania granic trwał do 1923 roku i okupiony był 

ciężkimi walkami. 
 

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach 

politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się 

to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części 

polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało 

nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i 

kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej 

(1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy 

polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, 

łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej. 

Droga Polski do niepodległości była długa i ciężka.  

 

Modlitwa za poległych żołnierzy 
Panie, Boże wszechmogący, 

polecamy Twemu miłosierdziu 

dusze naszych poległych żołnierzy, 

którzy oddali swe życie 

za naszą drogą Ojczyznę 

i przelali swoją krew 

w obronie nie tylko naszego kraju, 

ale i wiary świętej. 

O Boże, niech to ich męczeństwo, 

poniesione za wiarę i Ojczyznę, 
 

uwolni ich dusze z czyśćca 

i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. 

Błagamy Cię o to przez mękę 

i śmierć naszego Zbawiciela, 

przez Jego Najświętsze Serce, 

przez przyczynę i zasługi 

Jego Niepokalanej Matki 

oraz świętych Patronów 

i Patronek naszego Narodu. Amen. 
 

Modlitwa do Anioła Stróża Polski 
 

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej 

niezmierzonej miłości, przydzieliłeś naszej 

chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, 

aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich 

niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół. Z całą 

pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi Polskiemu 

mądrości, bezpieczeństwa i pokoju,  

o które Cię gorąco prosimy. 
 

Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni 

dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we 

wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i 

jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych - 

bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i 

pełnieniu Jego świętej woli! 

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich 

czasów i pokoleń, razem z Maryją Niepokalaną, 
 

Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze 

wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i 

wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen. 

                *** 
MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 
 

Jak do tej pory, dzięki szczodrobliwości parafian 

zebraliśmy $3,645.00 na pokrycie kosztów nowego 

ekranu w sali parafialnej. W ostatnim tygodniu 

członkowie i członkinie Żywego Różańca ofiarowali na 

ten cel $1,015.00. Do całkowitego pokrycia kosztów 

zakupu pozostało jeszcze $1,155.00. Dziękujemy za 

wasze czułe serca.  


