
161  OCTOBER 17, 2021  - 29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 
 
 

 

 

 

 

                 MASS INTENTIONS 
 

 

October – Month of the Rosary 

Październik miesiącem Różańca św. 
 

Monday – Oct. 18 – St. Luke Evangelist  
 

8:00 A.M. (E) †  Czesław Pełka 
 

Tuesday – Oct. 19 – Blessed Jerzy Popiełuszko 

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

†  Witold Wilczyński Sr. – Wilczyński Family  

Wednesday – Oct. 20 

8:00 P.M. (E) -  God’s blessing for Mateusz & mama Irena 

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

7:00 P.M. (P) Now. 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 i potrzebne łaski dla Jerzego w dniu urodzin 

-  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Marka Ram i jego  

   rodziny                                       – Znajomi 

-  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej, wzajemną miłość i  

   poszanowanie w rodzinie 

-  O błog. Boże, opiekę Matki Boskiej w czasie leczenia i  

   powrót do zdrowia dla Anny    

†  Valentina Ostrowski                 – A. Rachfałowski                              

†  Zofia Ignasińska                     – M.A.Piątkowski 

†  Marianna Chmielewska w rocz. śmierci                    

†  Stanisława Zakrzewska w rocz. śmierci 

†  Aleksander Kocełło  

†  Helena Mosiądz                         – Halina i Kazik                              

†† Edward i Władysława Rygiel             – Córka z rodz. 

†† Helena, Edward Sztabińscy i Irena Gniazdo    – Rodzina      
 

Thursday – Oct. 21  

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

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

7:00 P.M. (P) – O wiarę dla mężczyzn z naszej parafii 

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

Friday – Oct. 22 – St. John Paul II 

8:00 A.M. (E) † Tadeusz Śpiewak                – Family  

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 łaskę potomstwa za wstawiennictwem Matki Bożej dla  

   Kasi Piłat                                – B. Starzyński  

-  O błog. Boże, opiekę Matki Boskiej w czasie leczenia i  

   powrót do zdrowia dla Anny    

†  Andżelika Bużek                         – Rodz. Gałecki  

†  Stanisława  Wenderlich w 1 rocz. śmierci        – Córka  

†  Jan Sokołowski w rocz. śmierci     – Córka z rodz.                              

†  Stanisław Witak                     – Żona i córka 

†  Józef Filip                         – Rodz. Pietrzyk  

†  Valentina Ostrowski                 – S. Krajewski                   
 

Saturday – Oct. 23  

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

9:00 A.M.(P) † Krzysztof Kurzydłowski    – Rodzice  

5:00 P.M. (P) † Stanisława Wenderlich  

               w 1 rocznicę śmierci          – Córka  

Sunday – Oct. 24 – 30TH SUNDAY IN ORD. TIME 
 

 8:30 A.M. (P) † Cecylia Ślusarczyk w 10 r. śmierci 

                                            – Córka   

10:00 A.M. (E) - God’s blessing for Koechl Family  

                                   - L.B.Hildebrandt   

11:30 A.M. (P) †† Za zmarłych z rodz. Ewy i Jana  

                  Bartoszewskich   

 7:00 P.M. (E) †  Steven Ditner             – Family         
 

♦♦♦ 
 

Sunday offerings  - Niedzielna taca / Oct. 10, 2021  
 

Offering:       $ 3,950.00;  

Building Fund:   $ 400.00 

Thank you for your generous and faithful support!  

                            ♦♦♦ 

Campaign Progress Report  

Oct. 13, 2021   
  

Campaign  

Target 

Pledges 

to Date 

Total $ 

Paid to 

Date 

$ 

Pledged/ 

Target 

(%) 

$315,000 $148,991 $91,085 47.5% 

  

Our pledges continue, and with only 16% 

participation rate of our families registered 

in our parish, we were able to collect $ 

$148,991 toward the goal! 
 

A heartfelt thanks and God bless to all of 

you who have made pledges! 
 

   ♦♦♦ 
 

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 can also use a rapid covid tests at the discretion 

of the priest.  Bishop Douglas Crosby, OMI, encourages 
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every member of the Catholic Church within our Diocese of 

Hamilton to be fully vaccinated.  
 

Parishioners can attend Holy Mass 

without showing any proof of vaccination. 
 

♦♦♦ 

THE MEMORIAL OF ST. JOHN PAUL II - October 22nd.  

“O God, who are rich in mercy and who willed that St. John 

Paul the Second should preside as Pope over your universal 

Church; grant, we pray, that instructed by his teaching, we may 

open our hearts to the saving grace of Christ, the sole Redeemer 

of mankind, Who lives and reigns with you in the unity of the 

Holy Spirit, God, forever and ever. Amen” 

♦♦♦ 
PRAYERS FOR THE SOULS - WYPOMINKI 

In the Catholic tradition, the month of 

November is a special time for us to pray for 

our beloved dead. In the spirit of 

remembrance, we invite parishioners to 

write the names of your deceased loved ones 

on a list from the back of the church (please print clearly) and 

deposit the envelope in the receptacle in the Sanctuary. 

♦♦♦ 
OCTOBER - ROSARY MONTH 

 

October offers us a great opportunity to recite a 

Rosary. In our church we say it 30 minutes before 

8:00 A.M. Mass. Rosary in Polish every 

Wednesday, Thursday and Friday at 6:30 p.m. 

♦♦♦ 
 

 WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

– 22 PAŹDZIERNIKA 
 

To wyjątkowy dzień, w którym znów 

staje koło nas papież, który prowadził 

Kościół przez prawie 27 lat. Ojciec 

Święty był przede wszystkim 

człowiekiem modlitwy, pokory ale i 

wielkiego serca oraz otwartości na 

drugiego człowieka. Papież Jan Paweł II 

pokazywał drogę wszystkim ludziom, 

jak iść, żeby budować pokój, zgodę, 

miłość i pokazywał przede wszystkim to, 

co dla nas wierzących jest najważniejsze, że Ewangelia 

Chrystusa ciągle jest aktualna dla wszystkich. Nie siła, 

przemoc, gwałt, ale miłość, przebaczenie, program 

ewangeliczny, program błogosławieństw czynią świat lepszym 

i zbliżają nas do Pana Boga. 

Przesłanie Świętego Jana Pawła II pozostaje wciąż aktualne. 

„Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Bez 

lęku powinniśmy otwierać się przed Chrystusem i pozwalać Mu 

przez nas działać, wtedy rzeczywiście możliwe będzie 

zwycięstwo nad gardzącą życiem cywilizacją śmierci i odnowa 

ziemi na miejsce lepsze i bardziej przyjazne. 

♦♦♦   

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  

Różaniec przez cały miesiąc październik 

będzie odmawiany w jęz. angielskim od 

poniedziałku do piątku o 7:30 rano oraz 

w środy, czwartki i piątki o godz. 18:30  

w jęz. polskim. 
♦♦♦ 

 

40 DNI DLA ŻYCIA 
 

I ty, możesz powstrzymać świat przed 

zabijaniem dzieci nienarodzonych poprzez dawania 

świadectwa wiary.  

Do 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 .  
 

♦♦♦ 
 

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 

♦♦♦ 
 

TOW. ŚW. JÓZEFA I ŚW. JANA KANTEGO 

W niedzielę, 24 października po Mszy Św. o godz. 11:30 

odbędzie się zebranie wszystkich członków Tow. Św. 

Józefa i Św. Jana Kantego. Zapraszamy. 

 

Msza Św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu dla 

mężczyzn i w intencji mężczyzn – czwartek, 21 

październik g.19:00. Towarzystwo Św. Józefa i Św. 

Jana Kantego zaprasza wszystkich mężczyzn do udziału 

we Mszy Św. i Adoracji. 

♦♦♦ 
 

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc 

modlitw za naszych bliskich zmarłych. 

Pamiętajmy o nich i dołączmy ich do 

wspólnych modlitw Kościoła.  

Kopertki na WYPOMINKI są wyłożone z tyłu kościoła. 

Imiona i nazwiska zmarłych prosimy pisać czytelnie 

drukowanymi literami i w pierwszym przypadku, 

np. JAN NOWAK, ANNA KOWALSKA.  

♦♦♦ 

W zakrystii bądź w biurze parafialnym można nabyć 

znicze na groby. 

♦♦♦ 
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