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                 MASS INTENTIONS 
 

Monday – Oct. 04 – St. Francis of Assisi 
 

 

8:00 A.M. (E) -  For the living and deceased Parishioners 
 

Tuesday – Oct. 05 

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

†  Stanisław Jorz, 5th anniversary of death       – Family  

Wednesday – Oct. 06 

8:00 P.M. (E) 

† Władysław Gilarski – S. Z. Magolon          

6:30 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe 

7:00 P.M. (P) Now. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków Arc. Matek 

   Chrześcijańskich i ich rodzin 

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

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

-  O błog. Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla Edwarda 

-  O potrzebne łaski dla pracowników i ich dzieci 

†  Ks. Edwin Łapiński               – Rodz. Wyszotrawka                              

†  Zofia Ignasińska                         – Córka Dorota 

†  Andżelika Bużek                        – Rodz. Gałecki  

†  Józef Trocki                           – M.Z.Wyszyński 

†† Zmarli z rodz. Nytch, Monasterski i Chominiec – J. Czyżyk  

Thursday – Oct. 07 – Our Lady of the Rosary 

8:00 A.M. (E) -  For priestly and religious vocations 
 

6:30 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe 

7:00 P.M. (P) – O błog. dla czcicieli Matki Bożej Różańcowej 

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

Friday – Oct. 08  

8:00 A.M. (E) † Leokadia and Piotr              – Friends  
 

6:30 P.M. (P) – Nabożeństwo Różańcowe 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  W int. Ks. Krzysztofa, o potrzebne dary Ducha Świętego 

   i opiekę Matki Bożej                         – Parafianie   

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

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

-  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla syna Andrzeja  

†  Helena Mosiądz                         – A. Kalbarczyk 

†  Dawid Wolski                           – Rodz. Gałecki                               

†  Zofia Ignasińska                              – J. Czyżyk                               

†  Eugeniusz Wojtasiak                        – Syn z rodz. 

†  Józef Trocki                              – Rodz. Sochoń                            

†  Zdzisława Dzięgielewska                  – Córka z rodz.      
 

Saturday – Oct. 09  

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

9:00 A.M.(P) - W int. zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu   

Maryi za zło popełnione przez grzeszników 
 

12:00 P.M.  -  WEDDING – ŚLUB 
     

NICOLE CORRIVEAU  –  MICHAŁ ŻEDZIK 

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

Sunday – Oct. 10 – 28TH SUNDAY IN ORD. TIME 
 

 8:30 A.M. (P) †† Zmarli z rodziny Dziura 

10:00 A.M. (E) † John Michalski – Ruth Ann Ditrich 

11:30 A.M. (P) – Dzięk.-błagalna w 17 rocz. ślubu  

                 Agnieszki i Jason’a Smolak 

7:00 P.M. (E) – For the living and deceased Parishioners  

♦♦♦ 
 

GREAT NEWS! 

GRANT APPLICATION HAS BEEN APPROVED! 

Ex Corde Foundation (“From the Heart Grant”): 
 

Established in 2011 by Bishop Crosby, the Ex Corde 

Foundation provides financial assistance to Parishes and 

other Catholic charities within the Diocese of Hamilton 

and across Canada. The Foundation provides grants to 

repair or renovate buildings; to provide and maintain 

religious and devotional artifacts; and to support religious 

education, catechesis, and the provision of liturgical 

resources and pastoral programs.  About 79% of the 

grants assist parishes in our Diocese. 
 

We are glad to announce that our parish application 

for such a grant has been accepted. On September 28, 

we received a grant of $ 30,000! 
 

The grant to be used for updating our rangehood system 

in the kitchen of our Parish Hall. Our system is 

out-of-date, requires a proper fire suppression system and 

needs to be changed in order to be able to use it for large 

Parish dinners, fundraisers and events.  
   

Sacred Heart Parish expresses its sincere gratitude to 

Bishop Crosby and the board members of the Ex 

Corde Foundation of the Diocese of Hamilton for 

their generous support to enable the parish to meet 

the safety requirements.   
 

♦♦♦ 
 

COVID updates 
 

The official position of the Catholic Church is that all 

available COVID vaccines are ethical and all Catholics 

who are able are encouraged to receive the vaccine.  All 

employees serving in the Diocese of Hamilton are 

encouraged to be fully vaccinated or to submit to a 

COVID rapid test every Monday and Thursday in order to 

carry out their responsibilities.  Volunteer liturgical 

ministers are required to be fully vaccinated.  Bishop 

Douglas Crosby, OMI, encourages every member of the 

Catholic Church within our Diocese of Hamilton to be 

fully vaccinated. Parishioners can attend Holy Mass 

without showing proof of vaccination. 
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BIBLE STUDY IS BACK!  

On October 15, at 6:00 p.m. in our Parish Hall, Ms. Ania 

Kryściak will talk about "The causes and effects of sins".  

We invite everyone who wants to explore this topic. 

♦♦♦ 
 

 
The 2021 fall campaign “40 Days for Life” in Kitchener, is 

held from Wednesday September 22nd - Sunday October 

31st, 2021, across from Freeport Hospital, 7a.m. - 7p.m., daily. 
 

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. 
 

♦♦♦ 
 

Life has changed, but not ended!  

Our sympathy to the family and friends of the late: 
 

KRZYSZTOF KURZYDLOWSKI 
 

May he rest in peace! 
♦♦♦ 

 

WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!!! 
 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa otrzymała z 

Diecezji Hamiltom – Ex Corde Foundation – darowiznę w 

wysokości $ 30,000! 
 

Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację systemu 

okapów w kuchni obok Sali Parafialnej.  

Nasz system wentylacyjny jest przestarzały i nie spełnia 

przepisów przeciwpożarowych dlatego musi być wymieniony, 

aby można go było używać podczas przygotowywania dużych 

parafialnych obiadów i bankietów. 
 

Parafia Najświętszego Serca wyraża swoją szczerą wdzięczność 

Biskupowi Crosby i członkom zarządu Fundacji Ex Corde 

Diecezji Hamilton za ich hojne wsparcie, które umożliwi parafii 

spełnienie wymogów bezpieczeństwa.  

 

♦♦♦ 
 

UAKTUALNIENIE DOTYCZĄCE COVID; 
 

Oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego jest takie, że 

wszystkie dostępne szczepionki przeciw COVID są etyczne i 

wszyscy katolicy, którzy są w stanie, są zachęcani do ich 

przyjęcia. Pracownicy Diecezji Hamilton muszą przedstawić 

dowód pełnego szczepienia bądź poddać się testom COVID w 

każdy poniedziałek i czwartek. Voluntariusze również muszą 

być w pełni zaszczepieni. Biskup Douglas Crosby, OMI, 

zachęca każdego członka Kościoła katolickiego w Diecezji 

Hamilton do pełnego zaszczepienia. Obecnie, nie są wymagane 

paszporty Covidowe, aby uczestniczyć we Mszy Św. 

 

♦♦♦ 

„PARAFIALNE ŚWIĘTOWANIE” 

W ubiegłą niedzielę, 26 września miał miejsce „Piknik 

przy Kościele”, który uświetnił 109 rocznicę istnienia 

naszego kościoła. Z głębi serca płynące podziękowania 

kierujemy do właścicieli sklepu Euro Food, głównych 

sponsorów naszego pikniku.  

Dziękujemy WSZYSTKIM OSOBOM, które 

przyczyniły się do wspólnego świętowania w naszej 

rodzinie parafialnej. Serdeczne Bóg zapłać! 

W środę, 29 września o godz. 19:00 odbyła się Uroczysta 

Msza Św. celebrowana przez Ks. Bp. Wayne Lobsinger, 

Biskupa Pomocniczego Diecezji Hamilton.  

Ks. Biskup poświęcił również pomnik ofiarowany 

„Pamięci Dzieciom Nienarodzonym”  
 

♦♦♦ 
 

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.  

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! 
 

♦♦♦ 
ŻYWY RÓŻANIEC  
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy  

na miesiąc październik:  
 

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był 

włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez 

świadectwo życia mającego smak Ewangelii. 

♦♦♦ 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 16 listopada 2021 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 

we wtorek, 16 listopada o godz. 19. Spotkania 

przygotowujące odbywają się w poniedziałki o godz. 

18-tej.  
      ♦♦♦ 

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 
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