
161  JUNE 14, 2015  -  ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

   
 

 
BINGO! - W każdy poniedziałek o godz. 6:45 wieczorem przy 501 Krug St., Kitchener, ON. 

 

 

MASS INTENTIONS – INTENCJE MSZALNE  

 

 

 

MONDAY 15   
 

8:00 A.M. (E) ††  For members of Nytch, Chominiec & 

Monasterski Families - J. Nytch 

TUESDAY 16 
 

8:00 A.M.(E) †  Antonina Maruszewski  - Son Ted 

 

WEDNESDAY 17 
 

8:00 A.M.(E) -  For new vocations to the priesthood and 

religious life  - CWL 

 

7:00 P.M. (P) † Stanisław Salamon  - Siostra 

     

THURSDAY 18 
 

8:00 A.M. (E) -  Health & God’s blessings for Ewa 

Wójcik    - R. Wojcik  

FRIDAY 19  
 

8:00 A.M.(E) -  God’s blessings and needed graces for  

     children & grandchildren - Z. Adamczyk 

 

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

Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie 

         - Rodzina Mareckich 

       

SATURDAY 20 

 

5:00  P.M.(E) -  For living and deceased Parishioners 

 

SUNDAY 21  12 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

     12-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

8:30 A.M. (P) -  Dzięk.-błag. w 5-tą Rocznicę Ślubu 

Łucji i Mateusza Dąbrowskich- Rodzice 

 

10:00 A.M.(E) ††  Feliksa Wysocka, Bolesław, Zbigniew 

Gołębiowski     - Rodzina 

 

11:30 A.M.(P)  -  Dzięk.-błag. w 10-tą Rocznicę Ślubu 

Dagmary i Jakuba Łuszczki - Rodzina 

***************************** 
 

 

 

Lectors & Commentators - Lektorzy & Komentatorzy 
 

5:00 P.M.  W. Krulicki, M. Michael 

8:30 A.M.  I. Małecki, J. Flight 

10:00 A.M.  K. Clements-Kralj, K. Szymański 

11:30 A.M.  I. Nowak, E. Frak 

 

Ministers of Holy Communion - Szafarze Komunii św. 
 

5:00 P.M.    K. Krulicki 

8:30 A.M.  K. Krolak, J. Sojka 

10:00 A.M   B. Clements 

11:30 A.M   K. Monkiewicz, P. Mrugacz 

***************************** 
 

During the summer time in July and August the Parish 

Office will be open on Tuesdays and Thursdays from 9:00 

A.M. to 12:00 Noon and from 1:00 to 5:00 P.M.  

 ***  
DEAR FELLOW PARISHIONERS 
 

Just a reminder as we enter the summer 

months and vacation time, please 

continue and maintain your generosity in 

your Sunday offerings. The costs and 

operating expenses of the parish continue 

as usual during the summer months.  It is 

through your generosity that the Parish is 

able to keep up with and pay its expenses.    

       

       Thank You and God Bless!!!  

*** 
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY 

 

During the vacation time the St. Vincent de Paul Society 

will have their collections on the 4
th
 weekend in the month: 

June 27/28, July 25/26 and  August 22/23. Your  financial 

and non-perishable food donations are greatly appreciated.  

     God bless!  

 *** 
BABY BOTTLE CAMPAIGN FOR MARILLAC PLACE 
 

Please remember to return your bottles, full or empty, to the 

Parish on the weekend of Father’s Day - June 21
st
 .  We will 

have containers at the back of the Church for you to deposit 

them.  Again thank you for your contribution.  

 *** 
 

 



JUNE 14, 2015  - 11-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
 

 
 BINGO! Charities Bingo Palace,  501 Krug St., Kitchener, Every Monday at 6:45 P.M.   

We would like to express our appreciation to 

Mr. Alexander Matuszyński who is 

beautifying our church’s garden all year 

round. He is volunteering his time to take 

care of our roses and other flowers around the 

church and the rectory.  God bless You! 

*** 
CHURCH CLEANING! 

Volunteers are desperately 

needed for Thursday, June 18, 

2015; 9:00 A.M. Major summer 

cleaning of church (statues, 

benches, kneelers, windows, 

doors, etc.) Please bring your own cleaning supplies.  Thank 

you for your help.  

 ***************************** 
DRODZY PARAFIANIE! 
Wkrótce rozpocznie się okres urlopów. Wielu z nas  uda się 

na wypoczynek w różne strony.  Jak wiemy w okresie 

wakacyjnym mniejsza liczba wiernych uczestniczy w 

sprawowanej Liturgii.  Składane ofiary w tym czasie są 

niższe. Pomimo okresu letniego kościół musi nadal 

funkcjonować i opłacać bieżące rachunki. Prosimy parafian, 

aby nadal pamiętali o finansowym wsparciu kościoła, czy to 

przed wyjazdem, czy po powrocie z urlopu. Udającym się na 

wakacje życzymy zasłużonego wypoczynku i mile 

spędzonego czasu.    

   *** 
W okresie wakacyjnym, przez miesiąc lipiec i sierpień, 

Biuro Parafialne będzie czynne we wtorki i czwartki od 

godz. 9:00 do 12:00 i od 1:00 do 5:00 po południu. 

*** 
Doroczny PIKNIK PARAFIALNY odbędzie się dzisiaj w 

Polskim Domu 2000, Maryhill. Brama otwarta o godz. 12:00 

w południe. Msza św. będzie celebrowana o godz. 1:30 po 

południu. Wejście $5.00. Dużo dobrej zabawy, loteria fantów, 

smaczne jedzenie. Wszystkich parafian i ich gości serdecznie 

zapraszamy. 

  *** 
PIĄTEK, 19 Czerwiec 
*  Adoracja Najśw. Sakramentu o godz. 6:00 wiecz.   

*  Różaniec w int. powołań o godz. 6:00 wieczorem. 

*  Spowiedź św. o godz. 6:30 wieczorem.   

*  Msza św. o godz. 7:00 wieczorem.  

*** 
NOWENNA DO MBN POMOCY połączona z Mszą św. w 

ŚRODĘ o godz. 7:00 wieczorem. W czasie Nowenny 

poświęcenie dewocjonalii. Spowiedź św. 6:30-7:00 wiecz.  

   *** 
 

Serdecznie dziękujemy panu Alexandrowi 

Matuszyńskiemu za jego pracę w 

ogródkach kościelnych. Pan Alexander 

pracuje jako woluntariusz przez cały rok i 

dba o to, aby nasze ogródki były zawsze 

kwitnące i zadbane.    Bóg zapłać! 

*** 

Serdeczne podziękowanie składamy 

Zespołowi “Arka” za piękną muzykę i 

śpiew podczas Liturgii niedzielnej.  

Na wakacje życzymy całemu 

Zespołowi wiele słonecznych dni, 

zasłużonego wypoczynku oraz nabrania nowych sił 

fizycznych jak i duchowych, aby z nowym zapałem 

powrócić po wakacjach.  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim 

członkom Zespołu.   

 *** 
Serdecznie podziękowanie składamy 

Chórowi Parafialnemu św. Cecylii za 

upiększanie Liturgii w niedzielę i święta.  

Dziękujemy  im za wkład pracy włożony 

w ciągu roku. Życzymy Chórowi udanych wakacji i 

odpoczynku fizycznego i duchowego, aby z nowymi siłami 

mogli wznowić pracę śpiewaczą we wrześniu. 
*** 

KONFERENCJA ŚW. WINCENTEGO A PAULO 

Bardzo prosimy, aby pamiętać o 

tych którzy potrzebują naszej 

pomocy.  Podczas wakacji w 

czwartą niedzielę miesiąca 

Konferencja Św. Wincentego a Paulo będzie zbierać ofiary 

w formie pieniężnej i trwałej żywności. W czerwcu zbiórka 

przypadnie 27/28, w lipcu 25/26 a w sierpniu 22/23.  

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

*** 
PIELGRZYMKA DO MIDLAND: 

Arcybractwo Matek Chrześcijańskich organizuje 

pielgrzymkę do Midland. Wyjazd 9 sierpnia o godz. 7:00 

rano, powrót 8 wieczorem. Koszt $31.00. Zapisy u pani 

Beaty Kielczykowskiej: 519-743-2863 lub u pani Miry 

Kobyłka: 519-749-9139. 

    *** 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 

Potrzebujemy chętnych na czwartek, 18 

czerwca od godziny 9:00 rano do 

gruntownego czyszczenia kościoła (mycie 

figurek, ławek, klęczników, drzwi, okien 

itp.) Prosimy o przyniesienie własnych 

wiaderek i ściereczek.  Z góry dziękujemy za pomoc.  

*** 

 

 


