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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Nov. 16 – St. Margaret of Scotland 
 

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

                Chominiec & Monasterski family – J. Nytch   

Tuesday – Nov. 17 - St. Elizabeth of Hungary 
 

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

-  For the intention of Debbie Wójcik on her B-day    

Wednesday – Nov. 18  

8:00 P.M. (E)†  Tadeusz Śpiewak – L.J. Staniewski    

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

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

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże, opiekę Matki Najśw., dary Ducha Świętego i 

   zdrowie dla Bartka w dniu urodzin              – Rodzina    

†  Czesław Kord                                     – Żona                           

†  Barbara Pożarkowska                  – Rodz. Dziurdzik 

†  Edward Gromek                            – J.B. Wałęsa 

†  Longina Szelążek                               – Rodzina 

†† Za zmarłych z rodziny Kaszel                   – Rodzina 

†† Stanisław, Stefania Wcześniak                      – Syn  

†† Ryszard, Janusz, Dominika Fatyga              – Rodzina  

†† Józef, Maria Jersz                            – Syn z rodz.    
 

Thursday – Nov. 19  

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

Friday – Nov. 20 
 

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 zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zack’a w dniu urodzin 

                                                – Dziadkowie  

†  Tadeusz Śpiewak                  – Rodz. Przybyłowski 

†  Stanisław Kopera                         – Córka z rodz.  

†  Longina Szelążek                              – Rodzina   

†† Antonina, Tadeusz Stanek                   – Syn z rodz. 

†† Bronisław, Michalina Ciechomski i Bronisława Kijok  

                                                   – Rodzina  
 

Saturday – Nov. 21  

– The Presentation of the Blessed Virgin Mary  
 

5:00 P.M. (E) †† Marek & Kazimierz Zaczyk      – Family                               
 

Sunday – Nov. 22– CHRIST THE KING, SOLEMNITY 

   UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 
 

 8:30 A.M. (P) †  Aleksander Bania w 2 rocz. śmierci 

                                             – Żona i syn 

10:00 A.M. (E) †  James Valiquette on his 17 ann. of death 

                                                  – Wife  

11:30 A.M. (P) -  W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza                
  

 

Lectors & Commentators –November 21/22, 2020 

 5:00 P.M.   S. Woodworth 

 8:30 A.M.  J. Jasiak 

10:00 A.M.  P. Kunka 

11:30 A.M.  I. Milczarczyk 
 

Eucharistic Minister – Polish Mass 

11:30 rano     Elżbieta Ciomplik  

*** 

Sunday offerings: Nov. 08, 2020  
 

Offertory:                               $3,470.00;    

Building Fund:                            $160.00;  

Donation for the monitor:         $ 1,155.00; 

Donation for the candles:                $ 1,755.00 
 

Thank You for your generous donations 

           *** 
DEEP APPRECIATION 

Sacred Heart Parish depends entirely on 

the generosity of our parishioners. 

We are extremely grateful for your overwhelming support 

and extend our heartfelt gratitude for your care and 

involvement in the life of our parish.   

*** 
NOTE FROM CHANCERY OFFICE:  

ANNIVERSARY MASS 2021 - As the restrictions from 

COVID-19 continue and for the safety of all concerned, a 

decision has been made to cancel the annual Anniversary 

Mass scheduled for June of 2021. Bishop Crosby would 

still love to offer congratulations to all those who will 

married 25, 40, 50, 60 and 60 plus years in 2021, so our 

jubilarians will be able to register your anniversary on 

line. The Office of Bishop will send you the certificate 

you would have received if the Mass had gone ahead. 

More information will be sent in January about how to 

register.  

*** 
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. 

*** 
PARENTING TIP OF THE MONTH 

November is the month in which we both pray for and 

remember our dead. We also celebrate Remembrance 

Day, a day we give thanks to all those who have died for 

our protection and freedom. It is a wonderful month to 

speak to your children about others who have gone before 

you. Share the legacy and traditions your ancestors have 
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left for your family and the influence they have had on your 

lives. Talk to them about how we honour them by our daily 

actions and remind them to pray for them, not just in the month 

of November, but all year long. November is a month to discuss 

our own history, but also the history and traditions of our 

Catholic faith: All Saints Day, All Souls Day, attending Mass, 

the prayers we say at Mass, prayers before meals and bedtime, 

to name a few. Those that have gone before us have influenced 

us; let us help our children know and reflect on all they have left 

us. 

*** 

 
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.  
 

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. 
 

Dzisiaj, w naszej wspólnocie parafialnej, obchodzimy Święto 

Niepodległości Polski. W tym szczególnym dniu nasze myśli 

biegną - ku naszej ziemskiej matce, jaką jest OJCZYZNA - 

POLSKA.  11 listopada 1918 – po 123 latach niewoli Polska 

odrodziła się jako niepodległe państwo. Dzisiejsza uroczystość 

ożywia w nas pamięć, która ogarnia dzieje zrywów i powstań, 

klęsk i zwycięstw wielu pokoleń Polaków, którym na sercu 

leżało dobro Ojczyzny. Chcemy dziś modlitwą wyrazić 

wdzięczność Bogu i naszym przodkom za wolność. Święto 

Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi 

wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i 

suwerennej Ojczyzny. Dziś wspominamy ich, modlimy 

się za nich, aby dane im było cieszyć się Ojczyzną 

Niebieską, a Polska dzięki naszej pracy stawała się coraz 

lepszym domem wszystkich Polaków.   

*** 
22. listopada - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Uroczystość Chrystusa Króla jest 

patronalnym świętem Liturgicznej 

Służby Ołtarza. Módlmy się za 

ministrantów i ministrantki,  którzy 

służą Chrystusowi przy Jego ołtarzu. 

Wypraszajmy, aby z tej dużej gromadki dzieci i 

młodzieży zrodziły się nowe powołania kapłańskie i 

zakonne, szczególnie do Zgromadzenia Księży 

Zmartwychwstanców. Bardzo dziękujemy panom 

Krzysztofowi Monkiewiczowi i Grzegorzowi 

Szymańskiemu za ich zaangażowanie i opiekę nad 

Ministrantami.  

W tym dniu Królowi Wszechświata chcemy również 

zawierzyć wszystkich Lektorów/Komentatorów i 

Szafarzy Komunii Świętej – niechaj służba do której 

zostali powołani wyda obfite owoce dla naszej parafii. 

*** 
KOPERTKI NA ROK 2021 

Przygotowujemy kopertki na ofiarę niedzielną na rok 

2021. Jeżli ktoś nie miał kopertek dotychczas, a chciałby 

używać w przyszłym roku, prosimy o kontakt z Biurem 

Parafialnym 519-742-5831. Każda osoba używająca 

kopertki otrzyma zaświadczenie do podatku za ofiary 

złożone w danym roku. Kopertka jest jednym z 

dowodów przynależności do parafii.   

   *** 
 

MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 
 

 
Drodzy Parafianie! Wdzięczni i wzruszeni Waszą 

szczodrością pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 

za Waszą życzliwość i dar serca. Dzięki Waszej 

ofiarności nowy monitor w Sali Parafialnej został 

spłacony w kwocie $4,800.00. Ekran umożliwia 

pełniejsze uczestnictwo we Mszy Św. i nabożeństwach 

religijnych dla uczestniczących w Liturgii.  Wyrażając 

stokrotne uznanie za wielkie wsparcie finansowe 

polecamy Was  

nieustannej opiece Bożej.  
 

 

 


