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                 MASS INTENTIONS 
 

November – Month of Remembrance 
 

Monday – Nov. 01 – ALL SAINTS DAY  

                   DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 

8:00 A.M. (P) †† Deceased from the memory cards 

6:00 P.M. (P)  - WYPOMINKI 

7:00 P.M. (P) †† Za zmarłych z wypominek 
 

Tuesday – Nov. 02 – ALL SOULS DAY / DZIEŃ ZADUSZNY 

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

8:00 A.M. (P) †† Deceased from the memory cards 

6:00 P.M. (P)  - WYPOMINKI 

7:00 P.M. (P) †† Za zmarłych z wypominek 

Wednesday – Nov. 03 

8:00 P.M. (E) †† For the deceased Priests 

6:30 P.M. (P) - WYPOMINKI 

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 powołania kapłańskie i zakonne     – Arc. M. Chrześc. 

-  O łaski Boże i opiekę Matki Najśw. dla Julii w dniu urodzin 

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

   powrót do zdrowia dla Anny    

- O potrzebne łaski dla pracowników i ich dzieci 

†  Stanisław Orłowski                    – Rodz. Ratajczak  

†  Brat Zdzisław w rocz. Śmierci               – J. Gałecka         

†  Dominic Jakubowski                           – Rodzice  

†† Maria i Bolesław Małeccy                     – Rodzina  

†† Z rodziny Nytch, Chominiec i Monasterski   – J. Czyżyk                  
 

Thursday – Nov. 04 – St. Charles Borromeo  

8:00 A.M. (E) † Jan Rygiel                       – Family   

6:30 P.M. (P) - WYPOMINKI 

7:00 P.M. (P) – O powołania kapłańskie i zakonne  

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

Friday – Nov. 05 - Pierwszy Piątek Miesiąca  

8:00 A.M. (E) – God’s blessing for Krzysztof on his B-day  

6:30 P.M. (P) - WYPOMINKI 

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  

-  W int. rodziny Diany i Patryka, aby swoją miłością służyli  

   Panu Bogu 

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

   Roszczyk z ok. urodzin                        – Siostra   

-  O opiekę Matki Boskiej i łaski w czasie leczenia dla Anny    

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

   Kord z ok. urodzin                            – K. Pluta  

†  Albina Zabłotnia                              – Rodzina  

†  Tadeusz Śpiewak                          – Żona i córka  

†  Helena Mosiądz                        – D. Rams z rodz. 

†  Ewa Putro                                     – Rodzina  

†  Stanisław Orłowski                      – Znajomi  

†† Marianna i Józef Magolon               – Rodzina 

†† Z rodziny Magolon i Krupa              – Rodzina  

†† Z rodziny Czyżyk i Kokociński          – Rodzina 

†† Wiesława i Marian Przybyłowski        – Rodzina 

†† Helena i Jakub Śledziński                – Rodzina 
 

Saturday – Nov. 06 - Pierwsza Sobota Miesiąca 

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

9:00A.M. (P) - O zadośćuczynienie Niepokalanemu 

Sercu Maryi za zło popełnione przez grzeszników 

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

rodziny Wielomski – G. Przybyłowski  

Sunday – Nov. 07 – 32ND SUNDAY IN ORD. TIME 
 

 8:30 A.M. (P) † Helena Mosiądz            – Mąż                         

10:00 A.M. (E) † The living and deceased Parishioners 

11:30 A.M. (P)†† Za zmarłe członkinie Arc. Matek Ch. 

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

                  protection for our youth   
 

♦♦♦ 

Sunday offerings  - Niedzielna taca / Oct. 24, 2021  
 

Offering:                $ 3,745.00;  

Building Fund:            $ 360.00; 

Diocesan Collections:     $ 782.00 

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 two times a week. 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 Church to be fully vaccinated.  
 

Parishioners can attend Holy Mass 

without showing any proof of vaccination. 
 

♦♦♦ 
NOVEMBER IS A MONTH OF REMEMBRANCE  
 

In the month of November, we offer 

our prayers for our deceased. We visit 

cemeteries, decorate graves and light 

candles. On Monday, November 1st, 

The Catholic Church celebrates 

ALL SAINTS DAY. We will honour all the saints. They 

are the heroes and heroines of our Christian faith who, 

while on earth, believed and trusted in God’s promises. 

Mass for the Faithful Departed listed on the remembrance 

cards will be celebrated in English at 8:00 a.m. and in 

Polish at 7:00 p.m. preceded by Wypominki.  



31 PAŹDZIERNIK 2021 - 31-SZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

 

 

The remembrance cards are available at all entrances to the 

church. Please write the names of your deceased loved ones and 

deposit the envelope in the receptacle in the Sanctuary. 
 

November 2nd - the All Souls’ Day.  
 

The Mass schedule is the same as for Nov. 

1st.  
 

Every day from November 2nd through 9th 

anyone may gain a PLENARY INDULGENCE and offer it each 

day for one deceased person. You must be in the state of grace 

(Confession & Communion), attend church or visit a cemetery 

and say one Our Father, Hail Mary & Glory be to the Father for 

the intention of the Holy Father. 

Death is not the end but the birth of new life at a new place! 
              ♦♦♦ 

FALL BACK! In the night, from Saturday, Nov. 

06th  to Sunday, Nov. 07th it is time to change all 

clocks back one hour.  

               ♦♦♦ 
SUNG EVENING PRAYER (VESPERS) ON SUNDAY 

AT 5:00 PM AT SACRED HEART CHURCH. 
 

Hosted by The Sodality of St. Edmund, King and Martyr (a 

Catholic Community in the Diocese of Hamilton). Please join 

us this Sunday, Oct. 31st at 5:00 PM and on the last Sunday of 

each month, thereafter. 

For more information, email: info@stedmund.ca. 

                         ♦♦♦ 
 

 
 

 

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. 
 

- Wypominki będą czytane o godz. 18:00.  
 

- Modlitwa na cmentarzu; w poniedziałek po Mszy Św.  

 wieczornej, ok. godz. 20:00 przy grobach księży. 
 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

W tym dniu Kościół oddaje cześć wszystkim świętym, “z 

każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków”, 

zarówno tym kanonizowanym, jak i tym bezimiennym. Oni 

pokazują nam jak trzeba żyć, aby swojego życia nie 

zmarnować. Świętość to wspólne powołanie wszystkich 

chrześcijan. 

DZIEŃ ZADUSZNY  

2 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. 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.   
 

Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 

Tutaj napis i kwiat pozostanie. 

Ale zmarły gdzie indziej mieszka 

na wieczne odpoczywanie. 
 

Każdego dnia od 2. do 9. listopada można uzyskać 

ODPUST ZUPEŁNY, który może być ofiarowany za 

jedną zmarłą osobę, po spełnieniu następujących 

warunków: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie 

cmentarza lub kościoła i modlitwa w intencji Ojca 

Świętego – Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

♦♦♦ 

Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych 
 

Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o 

zmarłych szczególne miejsce zajmują WYPOMINKI. 

Wierzymy, że imiona naszych drogich zmarłych są 

zapisane w Bożej Księdze Życia. Kopertki na 

wypominki są wyłożone z tyłu kościoła. Imiona i 

nazwiska zmarłych prosimy pisać czytelnie i w 

pierwszym przypadku, np. Jan Nowak – NIE – za: 

Jana Nowaka. W zakrystii bądź w biurze parafialnym 

można nabyć znicze na groby. 

 ♦♦♦ 
BIERZMOWANIE   

Sakramentu Bierzmowania w naszej 

wspólnocie parafialnej udzieli Ks. Bp. 

Wiesław Śpiewak, C.R. – Biskup 

Diecezji Hamilton na Bermudach 16-go 

listopada 2021 o godz. 7:00 wiecz. 

♦♦♦ 
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 

♦♦♦ 

Przypada na noc z 06 na 07 

listopada. Zegarki należy cofnąć 

o godzinę, co oznacza, że w tym 

jednym dniu będziemy spać o 60 minut dłużej. 

♦♦♦ 

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza 

Sobota Miesiąca. 
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