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                 MASS INTENTIONS 
 

 

October – Month of the Rosary 

Październik miesiącem Różańca św. 
 

Monday – Oct. 25  
 

8:00 A.M. (E) †  Witold Wilczyński Sr. – Wilczyński Family  
 

Tuesday – Oct. 26  

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

†  Grzegorz Grabowski. – Daughter  

Wednesday – Oct. 27 

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

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, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla  

   Krzysztofa w dniu urodzin 

-  O światło Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla Justyny w  

   dniu urodzin 

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

   powrót do zdrowia dla Anny    

†  Władysław Gilarski                           – R. Jersz                              
 

Thursday – Oct. 28 – Saints Simon and Jude  

8:00 A.M. (E) – Health & God’s blessing for Verona Howell  

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

7:00 P.M. (P) – Dziękczynna za udaną operację z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą  

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

Friday – Oct. 29  

8:00 A.M. (E) – God’s blessing for Szymon   

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, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla  

   Sławomira Krukowskiego z ok. urodzin     – A.Drzazga   

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

   powrót do zdrowia dla Anny    

-  O opiekę Bożą i potrzebne łaski dla Davida 

†  Władysław Gołębiowski                      – Rodzina                           

†† Halina i Edward Rosiński                 – Córka z rodz. 
 

Saturday – Oct. 30  

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

9:00 A.M.(P) – Dzięk.-błagalna przez wstawiennictwo Matki 

                Bożej w int. Karoliny i jej rodziny   

5:00 P.M. (P) -  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla 

rodziny Wielomski      – G. Przybyłowski  

Sunday – Oct. 31 – 31ST SUNDAY IN ORD. TIME 
 

 8:30 A.M. (P) - O błog. Boże i potrzebne łaski na nowej 

        drodze życia dla Margaret i David’a Symington   

10:00 A.M. (E) † Aleksander Clements – K.Clements 

11:30 A.M. (P)†† Za zmarłych członków Tow. Św.  

                  Józefa i Św. Jana Kantego 

 7:00 P.M. (E) -  God’s blessing and the Holy Mother 

                  protection for Adam and Vanessa  
 

♦♦♦ 
 

Sunday offerings  - Niedzielna taca / Oct. 17, 2021  
 

Offering:         $ 3,085.00;  

Building Fund:   $ 2,082.00 

Thank you for your generous and faithful support!  

♦♦♦ 
 

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 

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. 
 

♦♦♦ 
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. 

♦♦♦ 
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. 
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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. 

 ♦♦♦ 

Życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co 

ocalimy i o czym będziemy pamiętać...  
 

Jan Twardowski „Żal” [fragm.] 

Żal że się za mało kochało  

Że się myślało o sobie  

Że się już nie zdążyło  

Że było za późno 
 

 
 

Msze Św. w naszym Kościele: 
 

- w poniedziałek (1 listopada) i we wtorek (2 listopada) o 

  godz. 8 rano w jęz. ang. oraz o godz. 19 w jęz. polskim 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych  

1 listopada w Kościele katolickim obchodzimy uroczystość 

Wszystkich Świętych. To dzień, w którym gromadzimy się na 

cmentarzach, aby otoczyć modlitwą naszych bliskich zmarłych. 

Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim tym, którzy 

dostąpili chwały Pana, a swoim wiernym przypomina, że ich 

droga do świętości zaczyna się już na ziemi.  

 

Dzień Zaduszny  

2 listopada w Kościele obchodzimy Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. W Polsce nazywane Dniem Zadusznym  

lub "Zaduszkami". Tego dnia wspominamy zmarłych, którzy 

pokutują w czyśćcu.  

Odwiedzając groby naszych bliskich, postarajmy się pamiętać, 

że kwiaty i znicze to tylko dodatek. Najważniejsze w tych 

dniach są skupienie oraz modlitwa. To także czas na chwilę 

refleksji na temat życia, wiary i dążenia do świętości.   

 Władysław Broniewski "Zaduszki" 
 

W dniu Zaduszek, w czas 

jesieni,  

odwiedzamy bliskich groby,  

zapalamy, zasmuceni,  

małe lampki - znak żałoby. 

Światła cmentarz rozjaśniły,  

że aż łuna bije w dali,   

lecz i takie są mogiły,   

gdzie nikt lampki nie zapali. 

    

 
♦♦♦ 

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 

♦♦♦ 

28 października – wspomnienie Św. Judy Tadeusza  
 

Modlitwa do św. Judy Tadeusza - orędownika w 

sprawach beznadziejnych 
 

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem  

Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności 

apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę 

Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i 

męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco 

pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich 

zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez 

swe orędownictwo przychodził z pomocą. Wejrzyj przeto 

i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił 

zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej 

nadziei nie był zawstydzony. 
 

P.     Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach  

       beznadziejnych. 

W.    Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen. 

♦♦♦ 
 

Please find on our website an attached letter from Bishop 

Crosby to all parishioners in the Diocese of Hamilton for 

the Year of Amoris Laetitia Family. The Year of 

Amoris Laetitia Family began on March 19th of this year, 

commemorating the fifth anniversary of the release of 

Pope’s Francis Apostolic Exhortation, Amoris Laetitia.  

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

