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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Nov. 23 
 

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

Tuesday – Nov. 24 - St. Andrew Dung-Lac and 

                    Companions Martyrs 
 

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

†† Ewa, Stanisław, Kazimiera Kaczmarek  
 

Wednesday – Nov. 25 
 

8:00 P.M. (E)†† Emma & Leo Resch – Daughter  

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

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

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże, opiekę N.M.P., dary Ducha Świętego i 

   zdrowie dla Adama w dniu urodzin              – Rodzina    

†  Władysław Czyżak                          – T. Widerski                         

†  Eugeniusz Pustelnik                  – Rodz. Matuszyński 

†  Wojciech Plaga                                 – Rodzina 

†  Longina Szelążek                               – Rodzina 

†† Aniela, Ludwik Tracz                           – Rodzina 
 

Thursday – Nov. 26  
 

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

Friday – Nov. 27 
 

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 Błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ireny Majoch w dniu 

   urodzin 

†  Tadeusz Śpiewak                  – Rodz. Przybyłowski 

†  Longina Szelążek                              – Rodzina   

†  Edward Gromek    – Tow. Św. Józefa i Św.Jana Kantego 

†  Wacław Ciosk                      – Rodz. Szymikowski 

†† Marianna, Józef Magolon                      – Rodzina 
 

Saturday – Nov. 28  
 

10:00 A.M.(P.) –  Msza Pogrzebowa: † Andrzej Jaskulski 
 

 5:00 P.M. (E) †  Vincenzo Giorgio   – The Giorgio Family                               
 

Sunday – Nov. 29 – FIRST SUNDAY OF ADVENT 

                PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 
 

 

 8:30 A.M. (P) †  Stanisław Witak w 10 rocz. śmierci 

                                             – Córka z rodz. 
 

10:00 A.M. (E) -  Thanksgiving Mass for the intentions of  

                  Tunney and Anne Moriarty & family 
 

11:30 A.M. (P) †† Za zmarłych członków Tow. Św. Józefa i 

                  Św. Jana Kantego 

 
  

 

Lectors & Commentators –November 28/29, 2020 

 5:00 P.M.   V. Hennessey 

 8:30 A.M.  K. Bator 

10:00 A.M.  D. Turski 

11:30 A.M.  E. Dąbrowska-Miciuła 

*** 

Eucharistic Minister – Polish Mass 
 

11:30 rano     Marek Widerski  
 

              *** 

Sunday offerings: Nov. 15, 2020  
 

Offertory:                               $4,485.00;    

Building Fund:                          $1,694.00;  
 

Thank You for your generous donations. 

Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

           *** 
SOLEMNITY OF: 

JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE  

 

When we say Jesus is a King, we 

mean a few things. First, He is our 

Shepherd. As our Shepherd He 

desires to lead us personally as a 

loving father would. He wants to 

enter our lives personally, 

intimately and carefully, never 

imposing Himself but always 

offering Himself as our guide. The 

difficulty with this is that it’s very 

easy for us to reject this kind of 

kingship. As King, Jesus desires to lead every aspect of 

our lives and lead us in all things. We must accept it freely 

and without reservation. Jesus will only govern our lives 

if we freely surrender ourselves over. When that happens, 

though, His Kingdom begins to become established 

within us! And through us in the world.  

 

*** 
The Sisters of the Carmel of Saint Joseph  

will pray for you during the  

Novena to Infant Jesus, 

December 16th to December 25th, 2020 

Are you troubled? Do you need spiritual support? 

You can participate in the Novena to Infant Jesus. 

Send your prayer intention slip with your name and 

address to: 

Carmel of Saint Joseph 

1127 Carmel-Koch Road, R.R. #1 

St. Agatha, ON N0B 2L0 

*** 
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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.   

*** 
WILLS AND BEQUESTS 

It is worth noting that many parishes are supported by private 

funds and estate wills. In recognition of gratitude to God for the 

sacraments and the divine graces received in this church, please 

remember the needs of our Parish when preparing or finalizing 

your estate and financial plans. A modest gift by way of a 

bequest or insurance can make a substantial difference to the 

future of our church. For all donations and estate wills, a receipt 

will be issued for tax purposes.   

*** 
22. listopada - UROCZYSTOŚĆ:  

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  
 

została ustanowiona w liturgii 

Kościoła katolickiego przez papieża 

Piusa XI 11 grudnia 1925. 

Obchodzimy je na zakończenie roku 

liturgicznego, aby podkreślić, że w 

Jezusie Chrystusie znajduje się 

początek i chwalebny koniec 

wszystkiego, co rodzaj ludzki w 

porządku nadprzyrodzonym i 

przyrodzonym posiada i czego się 

spodziewa. 
 

Przed swoją śmiercią Jezus zwraca się tymi słowami do Piłata: 

«Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje 

było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 

wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat 

zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie. ». J 18, 36-37 
 

Jezus Chrystus jest Królem i gorąco pragnie królować w 

naszych sercach. Nie wyobrażajmy sobie jednak tego 

królowania na sposób ludzki. Chrystus nie dominuje, ani nie 

chce się narzucać, ponieważ nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz aby służyć. Jego królestwo - to pokój, radość, 

sprawiedliwość.  
 

My, chrześcijanie do tego zostaliśmy powołani, żeby królestwo 

Chrystusa stało się rzeczywistością, żeby nie było już 

nienawiści ani okrucieństwa, żebyśmy nieśli światu pełen mocy 

i pokoju balsam miłości. Prośmy dziś naszego Króla, aby 

uczynił nas pokornymi i gorliwymi współpracownikami w 

Bożym zamiarze jednoczenia tego, co rozbite, ratowania tego, 

co utracone, porządkowania tego, w co człowiek wprowadził 

nieporządek, prowadzenia do celu zbłąkanych, 

odbudowywania harmonii całego stworzenia. 
 

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.  

W tym dniu Królowi Wszechświata chcemy również 

zawierzyć wszystkich lektorów, komentatorów, szafarzy 

Komunii Świętej, marszałków, członków chóru, pana 

organistę Zenona Knopińskiego, opiekunów 

ministrantów, osoby, które dekorują i upiększają kościół 

oraz naszego pana ogrodnika Aleksandra 

Matuszyńskiemu za jego pracę przy kwiatach wokół 

budynków kościelnych. Niechaj służba, do której zostali 

powołani wyda obfite owoce dla naszej parafii. 

              *** 
 

RADA PARAFIALNA  
 

W środę, 25. listopada o godz.8:00 wieczorem odbędzie 

się zebranie Rady Parafialnej w Sali Parafialnej celem 

omówienia wyników ankiety. Zapraszamy członków 

Rady oraz przedstawicieli organizacji parafialnych. 

*** 
DAROWIZNY I TESTAMENTALNE ZAPISY 
 

Wiele parafii utrzymuje się z prywatnych darowizn i 

testamentalnych zapisów. Przy sporządzaniu 

testamentów, pamiętajmy również o naszej świątyni. 

Będzie to dowód wdzięczności Bogu za sprawowane 

sakramenty i otrzymane łaski Boże w tutejszym kościele. 

Na wszystkie donacje i testamenty będą wystawione 

zaświadczenia podatkowe. 

*** 
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.   

   *** 
DZIĘKUJEMY ZA 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.  


