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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Sep. 20 – St. Andrew  
 

 

8:00 A.M. (P) -  God’s blessing for Mateusz Dąbrowski 
 

Tuesday – Sep. 21 – St. Matthew  

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

†† Emma and Leo Resch                       – Daughter  

Wednesday – Sep. 22  

8:00 P.M. (E) 

-  For the living and deceased Parishioners 
 

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  

-  Dzięk.-błagalna w 42 rocz. ślubu Jolanty i Andrzeja                               

-  O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Lucyny Bułka z okazji 

   urodzin                                      – K. Pluta 

-  O opiekę Matki Najśw. i aniołów stróżów dla Antosia  

   Gabriela z ok. roczku                        – A. Drzazga 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla narzeczonych;  

   Michała i Nicole   

-  O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i pojednanie się 

   z Bogiem dla dzieci i wnuków 

†  Henryk Ciomplik 

†  Ks. Edwin Łapiński                              

†  Zofia Ignasińska                         – Córka Dorota                   

Thursday – Sep.23- St. Pius of Pietrelcina  

8:00 A.M. (E) †  David Jersz                     – Parents 
 

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

zdrowie dla Karoliny z ok. urodzin              – H. Kurgan 

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

Friday – Sep. 24  

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  

-  O błog. Boże, potrzebne łaski dla Izabeli z ok. urodzin   

                                            – Siostra z rodz. 

-  O dary Ducha Św. i dar wiary dla narzeczonych 

†  Władysław Gołębiowski                         – Żona 

†  Wacław Jabłonowski                           – Rodzina                               

†  Zofia Ignasińska                              – J. Czyżyk                               

†  Stanisława Wenderlich                          – Córka  

†  Elizabeth Freeman                             – Rodzina                               

†† Ks. Edwin Łapiński Ks. Eugeniusz Pietrasik      

†† Michalina i Stanisław Moczarski –                Dzieci                          
 

Saturday – Sep. 25  

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

9:00 A.M. (P) -   O błog. Boże przez Niepokalane Serce  

                  Maryi dla Barbary Mareckiej 

5:00 P.M. (E) †† Katarzyna i Józef Książek– M. Smolak 

Sunday – Sep. 26 
 

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 

8:30 A.M. (P) †† Ryszard, Janusz i Dominika Fatyga 

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

          Mother and good health for Bruna Clements 

11:30 A.M. (P) - O błog. Boże dla Polskiej Szkoły 

 7:00 P.M. (E) †† Genowefa & Czesław Kamasiński  

                                         – Daughter  

 

COVID UPDATE – As of now the Ontario government 

is  NOT REQUIRING  individuals to show proof of 

vaccination to attend Mass. 

♦♦♦ 

Campaign Progress Report  

Sep. 15, 2021   
  

 

Campaign  

Target 

Pledges 

to Date 

Total $ 

Paid to 

Date 

$ 

Pledged/ 

Target 

(%) 

$315,000 $148,191 $89,372 47.3% 

  

Our pledges continue, and with only 16% 

participation rate of our families 

registered in our parish, we were able to 

collect $ 148,191 toward the goal! 
 

A heartfelt thanks and God bless to all 

of you who have made pledges! 
 

               ♦♦♦ 
 

 
The 2021 fall campaign “40 Days for Life” in 

Kitchener, will be held from Wednesday September 

22nd - Sunday October 31st, 2021, across from 

Freeport Hospital, 7a.m. - 7p.m., daily. 
 

HELP SAVE LIVES IN KITCHENER 

You can protect mothers and children by joining this 

worldwide campaign to pray and fast for an end to 

abortion! 

With God help, here are the proven results in this action; 

18,855 babies saved from abortion 

221 abortion workers converted 

112 abortion centers closed 
 

Please, register for your hour/s online:  

http://www.40daysforlife.com/kitchener  or call Patrick 

at 519-748-5548 or Ewelina at 40DaysKW@gmail.com. 
 

Thank you for your support of the unborn. 

http://www.40daysforlife.com/kitchener
mailto:40DaysKW@gmail.com
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♦♦♦ 
 

 
 

Life has changed, but not ended! 

Our sympathy to the family and friends of the late: 
 

HELEN JOSEPHINE DAVENPORT and 
 

ZOFIA IGNASIŃSKA 
 

May they rest in peace! 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 12 września 2021 Kościół zyskał dwoje błogosławionych: 

kard. Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Czacką. 

 

Matka Elżbieta Róża Czacka w wieku 22 lat całkowicie utraciła 

wzrok. Powiedziała wówczas: „moim największym szczęściem 

jest to, że stałam się niewidoma. Kim bym była, gdyby nie moje 

kalectwo? Jakie byłoby moje życie, moje życie bez Boga?” 
 
 

DEKALOG BŁOGOSŁAWIONEGO KS. KARDYNAŁA 
STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
  

1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. 
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. 

2. Myśl dobrze o wszystkich- nie myśl źle o nikim.  Staraj 
się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego. 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich- nie mów źle o 
bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie 
czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i 
słowem.   

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś 
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj 
łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.   

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu 
urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.  

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze 
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl 
o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien 
innym. 

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z 
pomocą, radą, pociechą, sercem.   

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają 
inni, jak ty korzystasz z pracy innych.   

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę 
ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec 
potrzebujących wokół siebie. 

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.  
 

„Nie myślmy, że modlitwa jest tylko mówieniem do Boga. 

Modlitwa jest bardzo często nadsłuchiwaniem, co Bóg mówi 

do nas."                              Ks. Kard. S. Wyszyński 

♦♦♦ 
UWAGA MINISTRANCI! 

Spotkanie Ministrantów i Kandydatów na Ministrantów w 

poniedziałek, 20 września o godz. 19:00 w kościele. 

Zapraszamy! 

♦♦♦ 

UAKTUALNIENIE DOTYCZĄCE PANDEMII: 
 

Obecnie rząd Ontario NIE WYMAGA szczepień, aby 

uczestniczyć we Mszy Św. 
 

♦♦♦ 
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. 

Spotkania przygotowujące w poniedziałki o godz. 

18-tej.  
♦♦♦ 

KSIĄŻKA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2022 
 

Od poniedziałku, 20 września przyjmujemy intencje 

mszalne na rok 2022. 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. Mamy nadzieję, 

że te zasady dadzą wszystkim parafianom równe szanse 

przy zamawianiu intencji Mszy Św. Dziękujemy za 

wyrozumiałość.   

♦♦♦ 
SPOTKANIA MODLITEWNE 

Spotkania Modlitewne w naszej parafii 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=S

nRBZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09 
 

Meeting ID: 839 2378 1090,  Passcode: 337562 

♦♦♦ 

 

 

40 DNI DLA ŻYCIA 
 

Czy wierzysz w moc modlitwy?  

Czy cierpisz z powodu, że giną poczęte 

dzieci? I ty, możesz powstrzymać świat 

przed zabijaniem dzieci nienarodzonych poprzez 

dawania świadectwa wiary i wartości życia ludzkiego.  

W dniach 22 wrzesnia - 31 października, od 7:00 

rano do 7:00 wieczór, w ramach "40 dni dla życia" 

będziemy się modlić naprzeciwko Szpitala Freeport w 

Kitchener w intencji dzieci poczętych.  

Zapisy: http://www.40daysforlife.com/kitchener  lub 

telefonicznie - Patryk 519-748-5548 bądź poprzez 

email - Ewelina  40DaysKW@gmail.com . 

Zapraszamy! 

 

♦♦♦ 

https://us02web.zoom.us/j/83923781090?pwd=SnRBZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09
https://us02web.zoom.us/j/83923781090?pwd=SnRBZDBaODZJSnQzTExYcENaWUluZz09
http://www.40daysforlife.com/kitchener
mailto:40DaysKW@gmail.com
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 ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEJ ŚWIĄTYNI 

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

29 wrzesień 1918  

 

 
 

 

Na początku XX wieku Berlin, bo taką nazwę nosiło Kitchener, 

liczył ok. 10,000 mieszkańców. Rozwijający się ośrodek 

przemysłowy był otwarty na przyjęcie nowych emigrantów, 

wśród których nie zabrakło Polaków, którzy szukali 

zatrudnienia. 

 

Wielkim pragnieniem przybyłch tu rodaków była możliwość 

utworzenia wspólnoty, a przede wszystkim modlitwy w języku 

ojczystym (często nie znali, obowiązującego wówczas, języka 

niemieckiego). Pierwszym krokiem w urzeczywistnieniu tych 

marzeń było powstanie w 1886 roku Towarzystwa Bratniej 

Pomocy Św. Józefa, kolejnym zaś utworzenie polskiej misji 

przy Kościele Matki Bożej w 1904 roku. Przy szkole Matki 

Bożej wydzielono nam niewielką klasę, która miała spełniać 

rolę Kaplicy a Polaków w miasteczku przybywało.   

 

Na prośbę ks. Pawła Sobczaka, 12 stycznia 1912 roku biskup T. 

J.Dowling wyraził zgodę na budowę pierwszego w tym mieście  

kościoła etnicznego.  

 

Kamień węgielny pod budowę został poświęcony 29 

października 1916 roku. Ceremonia poświęcenia poprzedzona 

była uroczystą procesją przy akompaniamencie orkiestry i 

udziale zapewne wszystkich wiernych, która przeszła ulicami 

miasta od Kościoła Matki Bożej do naszej świątyni. Na czele 

procesji niesiono Godło Polskie a tuż obok dumnie powiewał 

sztandar Towarzystwa Bratniej Pomocy Św. Józefa. W sercach 

Polaków zawsze były wyryte dwie podstawowe wartości: 

głęboko zakorzeniona wiara katolicka i miłość do ziemi 

ojczystej – prośmy Boga, aby te wartości przetrwały w 

kolejnych pokoleniach.   

Budowa kościoła posuwała się bardzo wolno – liczne 

opóźnienia były spowodowane brakami materiałów, 

które szły na potrzeby wojenne. Było to przedsięwzięcie 

bardzo kosztowne, które wymagało ogromnych 

wyrzeczeń ze strony garstki Polaków, która sama 

cierpiała wielką biedę (warto podkreślić, że całodzienne 

wynagrodzenie mężczyzny w tym czasie wynosiło $3 do 

$4 dziennie, w przypadku kobiet było to jeszcze mniej , 

bo tylko $1.5 dziennie).   

 

Nadszedł wyczekiwany dzień – 29 września 1918 roku - 

dzień ukończenia budowy i poświęcenia kościoła 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Poświęcenia dokonał 

Fr. Stephen Foerster, CR a uroczystą Mszę Świętą 

odprawił Ks. Proboszcz Paweł Sobczak. 

 

Rozpoczął się kolejny etap – wyposażania i ulepszania 

świątyni. Dokonał tego w dużym stopniu niezwykle 

zasłużony proboszcz - ks. Stanisław Rogalski, który nie 

szczędził swych zdolności budowlanych i 

organizatorskich dla młodej parafii. Zaciągnięty dług 

został spłacony, a nasza świątynia piękniała na chwałę 

Boga.  

 

Marzenia kilkudzisięciu polskich rodzin spełniły się, do 

zadań przyszłych pokoleń parafian, w tym także nas, 

należy uświetnianie i ubogacanie piękna naszej świątyni.   

 

Dla upamiętnienia Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 

w środę, 29 września o godz. 19:00 odbędzie się  
 

Uroczysta Msza Święta  

celebrowana przez Ks. Bp. Wayne Lobsinger, 

Biskupa Pomocniczego Diecezji Hamilton.  
 

Ks. Biskup poświęci również pomnik ofiarowany 

„Pamięci Dzieciom Nienarodzonym”  
 

Serdecznie zapraszamy Parafian i Gości. 

 

Świętowanie rozpoczynamy już w niedzielę, 

26 września po Mszy Św. na godz. 11:30  

na naszym parkingu odbędzie się  
 

„ PIKNIK PRZY KOŚCIELE”. 
 

Każdy znajdzie coś dobrego. Zapraszamy na: 

kiełbaski, ciasto i napoje... 

 

Prosimy przywieźć ze sobą rozkładane krzesełka. 

Zapraszamy do wspólnego świętowania! 


