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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Sep. 13 – St. John Chrysostom 
 

 

8:00 A.M. (P) †  Władysław Gołębiowski   – Z. Adamczyk 
 

Tuesday – Sep. 14  
THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS 

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

-  Thansksgiving Mass for Colin Wildman      
 

Wednesday – Sep. 15 – OUR LADY OF SORROWS 

8:00 P.M. (E) 

†  Tadeusz Śpiewak – J.B.Magolon 
 

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 błog. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla wnuczka  

   z ok. 4 urodzin                               

-  O zdrowie, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Lucyny Bułka 

   z ok. urodzin                              – M. Ziembicka 

-  O błog. Boże, opiekę Maryi dla Roberta i Courtney w  

   rocznicę ślubu                                 – Rodzice   

†  Helena Mosiądz                               – O. Kowal  

†† Za zmarłych rodziców z obydwu stron         – L. Bułka                   

Thursday – Sep.16 – St. Cornelius & St. Cyprian 

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

7:00 P.M. (P) – O Boże błog., dary Ducha Św., opiekę Maryi i 

zdrowie dla Tatiany i Lili na rozpoczęcie roku szkolnego 

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

Friday – Sep. 17  

8:00 A.M. (E) † Władysław Gilarski         – B. Lepieszko  
 

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  

†  Henryka Romańczuk                           – Siostra  

†  Anna Szulczyński                             – Znajomi 

†  Ks. Edwin Łapiński                              
 

Saturday – Sep. 18 – St. Stanislaus Kostka 

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

9:00 A.M. (P) -   O błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej  

                  dla rodziny Ciomplik 

5:00 P.M. (E) -   O błog. Boże dla ks. Adama 
 

Sunday – Sep. 19 
 

25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

8:30 A.M. (P) †  Andżelika Bużek         – Rodzice i brat  

10:00 A.M. (E) – God’s blessing and protection of the Holy 

                 Mother for Nincevic family 

11:30 A.M. (P) - O błog. Boże dla Domowego Kościoła 

 7:00 P.M. (E) † Bogusława Baruś          – K.J.Lisowski 
 

THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS 
 

The Feast of the Exaltation of the Holy 

Cross, celebrated every year on Sep. 

14, recalls the finding of the True Cross 

by Saint Helena, the mother of the 

emperor Constantine.   
 

But in a deeper sense, the feast is a celebration and 

commemoration of God's greatest work: his salvific death 

on the Cross and His Resurrection, through which death 

was defeated and the doors to Heaven opened. 
  

The entrance antiphon for the Feast of the Exaltation of 

the Holy Cross is: "We should glory in the cross of our 

Lord Jesus Christ, for He is our salvation, our life and our 

resurrection: through Him we are saved and made free." 

*** 
PARISH OFFICE 
The Parish Office is open from Monday to Friday; 9:00 

a.m. to 5:00 p.m., except for lunch, 12:00 to 1:00 p.m.  

*** 
COVID UPDATE – As of now the Ontario government 

is  NOT REQUIRING  individuals to show proof of 

vaccination to attend Mass. 

*** 
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! 

 

**************************** 
 

BEATYFIKACJA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
 

Stefan Wyszyński (1901-1981) był 

polskim duchownym, prymasem Polski w 

latach 1948-1981. Ze względu na zasługi 

nazwany został Prymasem Tysiąclecia. 

Mąż stanu, obrońca praw człowieka, 

narodu i Kościoła, doktor prawa kanonicznego, 

publicysta, kaznodzieja, kapelan duszpasterstwa Wojska 

Polskiego, prymas, który powtórnie złożył Matce Bożej 

Śluby Jasnogórskie. 
 

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego zostały złożone w 
niezwykłych okolicznościach, gdy Prymas Wyszyński był 
uwięziony przez komunistów w Komańczy. Odbyło się to 
26 sierpnia 1956 roku, w 300 lat po złożeniu pierwszych 
Ślubów.  Ogromna rzesza pielgrzymów (szacowana na 
ok. milion osób) złożyła Śluby na Jasnej Górze. Kilka 

https://www.thoughtco.com/helena-mother-of-constantine-3530253
https://www.thoughtco.com/constantine-the-great-112492
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minut wcześniej uczynił to uwięziony Prymas, a jedynym tego 
świadkiem była Maria Okońska. Treść Ślubów z 1956 roku 
wciąż jest w 100% aktualna. Jest to niezaprzeczalnie bardzo 
ważna część naszej tożsamości, do której powinniśmy się 
odwoływać. 
 

Jako jedyny polski kardynał czterokrotnie brał udział w 

konklawe, czyli wyborach nowego papieża. W latach 1953-56 

był więziony przez służbę bezpieczeństwa. W 1965 był jednym 

z inicjatorów wystosowania słynnego orędzia biskupów 

polskich do biskupów niemieckich.. 
 

„W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity 

spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, 

dobrocią i miłosierdziem, z mądrością i wszechwiedzą Boga, 

który patrzy na początek i kres naszego życia. On jeden jest 

nieomylny w układaniu planów”. 

    (z rozważań o modlitwie "Ojcze Nasz", Kard. S. Wyszyński) 

*** 
UAKTUALNIENIE DOTYCZĄCE PANDEMII: 
 

Obecnie rząd Ontario NIE WYMAGA szczepień, aby 

uczestniczyć we Mszy Św. 
 

*** 
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Kościół Katolicki 

obchodzi 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa 

krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki 

sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie 

tajemnicy krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Krzyż – 

Drzewo Święte został odnaleziony przez cesarzową Helenę w 

320 roku w Jerozolimie. Pan Jezus umierając na krzyżu, 

ofiarował siebie Bogu Ojcu jako ofiarę przebłagalną za grzechy 

ludzkości. Pokonał na nim grzech, śmierć, 

szatana i otworzył nam niebo. 
 

Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa  

pochyloną, aby cię pocałować, 

Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,  

Jego serce otwarte, by cię przyjąć,  

by zamkąć cię w swojej miłości. 
 

„Nie wolno nam oddzielać krzyża od miłości Jezusa, w 

przeciwnym razie stałby się on ciężarem, którego w swej 

słabości nie potrafilibyśmy udźwignąć.”  Św. Ojciec Pio 

*** 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 16 listopada 2021 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie 

się we wtorek, 16 listopada o godz. 19. Udzieli go 

Bp. Wiesław Śpiewak, biskup Diecezji Hamilton na 

Bermudach. Ostatnia możliwość zapisów. Osoby 

ochrzczone poza naszą parafią proszone są o kopię 

Świadectwa Chrztu. Pierwsze spotkanie już w poniedziałek, 

13 września o godz. 18-tej.  

*** 

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.   

*** 
SPOTKANIE RODZICÓW MINISTRANTÓW 

W poniedziałek, tj. 13-go września o godz. 19 odbędzie 

się spotkanie rodziców kandydatów na Ministrantów i 

rodziców Ministrantów. Bardzo prosimy, aby zapisywać 

kandydatów na ministrantów u pana Krzysztofa 

Monkiewicz lub u ks. Krzysztofa.   

*** 
SPOTKANIA MODLITEWNE 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na 

Spotkania Modlitewne, które odbywają się na żywo 

w Sali Parafialnej i poprzez ZOOM w każdy wtorek o 

godz. 19:00 . Link do spotkania: 

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

RBZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09 
 

Meeting ID: 839 2378 1090,  Passcode: 337562 

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

Zapisy do Polskiej Szkoły im. Kazimierza Gzowskiego 

w Kitchener, odbywają się tylko on line, do 12 września 

włącznie. Link do rejestracji znajduje się na stronie 

internetowej St. Louis School: https://stlouis.wcdsb.ca/  

*** 
ŻYWY RÓŻANIEC – PIKNIK   

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

Różaniec organizuje piknik. Pierwszeństwo w 

zapisywaniu mają osoby należące do Żywego Różańca, 

a od 9 -go września zapisy bedą otwarte dla każdego kto 

chce uczestniczyć w tym pikniku. Piknik rozpocznie się 

Mszą Św. o godz. 12-tej ( brama otwarta pół godziny 

wcześniej). Każdy sobie przywozi lunch. Zapisy i 

informacje u Zelatorów. 

*** 
UWAGA! SKRZATY, ZUCHY I HARCERZE 

Pierwsza w tym roku zbiórka i zapisy odbędą się 13 

września o godz. 18:30 w Domu Polskim 2000. 

Zapraszamy dzieci w wieku 4 – 15 lat do wspólnej 

przygody, zabawy, lekcji wartości i patriotyzmu. 

https://us02web.zoom.us/j/83923781090?pwd=SnRBZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09
https://us02web.zoom.us/j/83923781090?pwd=SnRBZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09
https://stlouis.wcdsb.ca/

