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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Sep. 06 – Labour Day 
8:00 A.M. (P) -  God’s blessing for students going back to  

                         school                                         – Donna  
 

Tuesday – Sep. 07  
8:00 A.M. (E)-Novena to Our Lady of Perpetual Help       

†  Jadwiga Nytch                                – Family  

Wednesday – Sep. 08  

THE NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

8:00 P.M. (E) 

†  Anna Szulczyński – Friends 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej 

                        Nieustającej Pomocy 

-  Za kapłanów; o mądrość, świętość i odwagę dla nich 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Ks. Adama  

-  O światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

   dla Michała z ok. 30 urodzin   

†  Ks. Edwin Łapiński                          – Rodz. Staromłyński 

†  Henryk Ciomplik                                                – Rodzina 

†  Czesława Skomra                                               – Rodzina  
 

Thursday – Sep.09 

8:00 A.M. (E) †  Henryk Szkatulski           – M. Wilczyński 
 

7:00 P.M. (P) - Dziękczynna za otrzymane łaski – Rodzina  

8:00 - 9:00 P.M.  - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Friday – Sep. 10  

8:00 A.M. (E) †  Antonina Stencel                         – Family 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  Za kapłanów; o mądrość, świętość i odwagę dla nich 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Ks. Adama 

-  O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Najświętszej i  

   potrzebne łaski dla Łucji Bułka z ok. urodzin         – Adela 

-  O Boże błog. i łaski dla rodziny Jorz                     – Halina   

†   Ks. Edwin Łapiński                                  – I.S.Krukowski 

†† Genowefa, Aleksander Dynek                       – Rodzina  

†† Leokadia, Stefan Turski                                – Rodzina  
 

Saturday – Sep. 11  
 

8:30 A.M. (P) - Godzinki ku czci N.M.P. 

9:00 A.M. (P) - O błog. Boże, dary Ducha Św. dla rodziny 

                          Śpiewak 

5:00 P.M. (P) †† Feliksa i Jan Wysocki    – Córka z rodz.  
 

Sunday – Sep. 12 

24TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

8:30 A.M. (P) † Jan Kacprzak w 1 rocz. śmierci–Syn z rodz.  

10:00 A.M. (E) † Jan Michalski                    – M. Valiquette  

11:30 A.M. (P) †† Stanisława Bolejszo i Bogdan Ikało 

  7:00 P.M. (E) †† Mary & Joseph Patrzałek  

                                                                  – K.J. Lisowski                             
 

LABOUR DAY 

Lord, on this Labour Day, we thank you for 

the blessing of work. We ask for the strength to 

complete each day. We ask for your guidance for 

everyone seeking employment, and we ask that you be 

with those who work tirelessly each day for the good of 

us all. Amen. 

*** 
THE NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

Saint Augustine connects Mary’s 

birth with Jesus’ saving work. He 

tells the earth to rejoice and shine 

forth in the light of her birth. 

“She is the flower of the field 

from whom bloomed the precious 

lily of the valley. Through her 

birth the nature inherited from our 

first parents is changed.” The 

opening prayer at Mass speaks of the birth of Mary’s 

Son as the dawn of our salvation, and asks for an 

increase of peace. 

*** 
A STUDENT'S PRAYER FOR A NEW SCHOOL YEAR 
 

Lord Jesus,  

I ask for Your help as I begin this new school year. 

Allow me to experience Your presence in the many 

blessings You put before me. Open my eyes to the new 

challenges and exciting opportunities that this new 

school year brings. Open my heart and mind to new 

friends and new teachers. Give me a generous spirit to 

be enthusiastic with my studies and courage to accept 

new opportunities. Help me to be attentive to my 

teachers and let me experience Your presence in my 

new friends. Jesus, inspire me to do my best this year! 

Amen 
 

We wish all students a happy new beginning! This year, 

may you have wonderful teachers, great friends, and 

despite of Covid 19, a safe school year!   
 

*** 
MASS INTENTION FOR 2022 

We would like to inform you that as of Tuesday, Sep.7th 

till Friday, Sep 17th we will be accepting Mass 

intentions for 2022 ONLY from the parish groups and 

individual intentions for anniversaries in multiples of 5 

years. Families can request one Sunday Mass and the 

rest on the weekdays. We kindly ask that individuals 

not ask for intentions for more than one family. Thank 

you for your understanding and cooperation! 

 

*************************** 
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NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o 

narodzinach Maryi. Tradycja mówi, 

że jej rodzicami byli św. Anna 

i św. Joachim, którzy doczekali się córki 

dopiero w późnym wieku.  

Współcześnie kult Maryi Dzieciątka 

(Madonna Bambina) jest silnie 

rozpowszechniony we Włoszech. 

W polskiej tradycji dzień 8 września 

nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej i jest związany 

z poświęceniem ziarna na nowy zasiew.  

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym 

człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez 

całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego 

zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, 

rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała 

swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, 

posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos 

sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia". 

*** 
Adoration of the Most Blessed Sacrament - St. Teresa of 

Avila Parish, 44 Leonard St., Kitchener. The 

Divine Mercy Chapel is once again open for 

Adoration of the Most Blessed Sacrament and 

St. Teresa of Avila Parish is reaching out to 

those who would like to sign up for adoration. 

The chapel will be open Monday to Friday, 9:00 

a.m. to 8:00 p.m. If you are ready to dedicate 1 

hour, please contact the St. Teresa of Avila 

parish office at 519-743-4525.  

*** 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 16 listopada 2021 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii 

odbędzie się we wtorek, 16 listopada. W 

Kancelarii Parafialnej przyjmujemy zapisy 

młodzieży, która w tym roku chce przystąpić do 

tego Sakramentu. Osoby ochrzczone poza naszą 

parafią proszone są o kopię Świadectwa Chrztu.  

*** 
KSIĄŻKA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2022 
 

Od najbliższego wtorku do piątku 17 września przyjmujemy 

intencje mszalne TYLKO dla  organizacji parafialnych oraz 

od osób celebrujących „okrągłe” jubileusze. Od 20 

września będziemy przyjmować wszystkie pozostałe intencje. 

Rodziny mogą zamówić tylko jedną Mszę Św. niedzielną, 

pozostałe intencje można zamawiać na dzień powszedni – 

służą temu Msze Św. zbiorowe odprawiane w środy i piątki. 

Organizacjom parafialnym przysługują 2 Msze niedzielne. 

Mamy nadzieję, że te zasady dadzą wszystkim parafianom 

równe szanse przy zamawianiu intencji Mszy Św. 

Dziękujemy za wyrozumiałość.   

*** 
ŻYWY RÓŻANIEC – PIKNIK   

W sobotę, 18-go września w Polskim Domu 2000, 

Żywy Różaniec organizuje piknik dla swoich 

członków. Piknik rozpocznie się Mszą Św. o godz. 12-

tej ( brama otwarta pół godziny wcześniej). Zapisy i 

informacje u Zelatorów. 

 
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚW.   
 

Papieskie Intencje Apostolstwa 

Modlitwy na miesiąc wrzesień:  
 

Módlmy się, abyśmy wszyscy 

dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu 

życia powściągliwego i ekologicznie 

zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy 

się w to zdecydowanie angażują.  

  ***                  
ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY NA ROK 2021/2022  
 

 

Zapisy do Polskiej 

Szkoły im. Kazimierza 

Gzowskiego w 

Kitchener na rok szkolny 2021/2022, odbywają się 

tylko on line, do 12 września 2021 włącznie. Zajęcia w 

tym roku będą prowadzone wirtualnie (on line). 

Wszelkie informacje oraz link do rejestracji, znajdują 

się na stronie internetowej St. Louis School: 

https://stlouis.wcdsb.ca/  oraz  https://stlouis.wcdsb.ca/p

rogramsandcourses/il/elementary/ 

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektora 

szkoły p. Joanny Machnik. E-mail do dyrektora szkoły 

znajduje się na szkolnej stronie internetowej -

 www.polishschoolkitchener.ca 

        *** 
SPOTKANIA MODLITEWNE 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na 

Spotkania Modlitewne na żywo w kościele i poprzez 

ZOOM w każdy wtorek o godz. 7:00 wieczorem.  

Link do spotkania: 

https://us02web.zoom.us/j/83923781090?pwd=SnR

BZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09 
Meeting ID: 839 2378 1090 

Passcode: 337562 

*** 
RYCERSTWO MARYI  NIEPOKALANEJ 
 

8 września po Mszy Św. o godz. 19-tej odbędzie się 

spotkanie osób, które zawierzyły Jezusowi przez Maryję 

i dalej chcą kontynuować swoją służbę w Rycerstwie 

Maryi Niepokalanej. Zapraszamy!  
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