
161  JUNE 21, 2015  -   -  TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

   
 

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

 

 

MASS INTENTIONS – INTENCJE MSZALNE  

 

 

MONDAY 22   
 

8:00 A.M. (E) - For the intention of Linda Resch 

 

TUESDAY 23 
 

8:00 A.M.(E) †  Ted & Theresa Holmes  - L. Resch 

 

WEDNESDAY 24 
 

8:00 A.M.(E) -  For Bishops & Priests of the Diocese of 

Hamilton   - Z. Adamczyk 

 

7:00 P.M. (P) † Janina Kniaź   - Córki 

     

THURSDAY 25 
 

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

 

FRIDAY 26  
 

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

sisters        - Z.Adamczyk 

 

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

      Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie 

           - Rodzina Marecki 

SATURDAY 27 

 

5:00  P.M.(E) † Władysław Rachfałowski - Wife & Fam. 

 

SUNDAY 28  13 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

     13-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

8:30 A.M. (P) † Maria Pachla, 4 r.śm.- Córka z rodziną  

 

10:00 A.M.(E) -  For living and deceased Parishioners 

 

11:30 A.M.(P)  ††  Jadwiga, Stanisław Mioduszewski- Rodz  

 

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

 

Lectors & Commentators - Lektorzy & Komentatorzy 
5:00 P.M.  S. Woodworth, V. Hennessey 

8:30 A.M.  W. Kolkiewicz, T. Nytch 

10:00 A.M.  M. Valiquette, M. Szybbo 

11:30 A.M.  H. Skowrońska, F. Kasprzak 

 

 

 

Ministers of Holy Communion - Szafarze Komunii św. 
 

5:00 P.M.    W. Krulicki 

8:30 A.M.  J. Dudek, J. Magolon 

10:00 A.M   M. Valiquette 

11:30 A.M   M. Cybulska, D. Kobyłka 

 

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

FATHER'S DAY 
Father’s Day’s most influential promoter was Mrs. John 

Bruce Dodd, whose own father raised six children after his 

wife died at an early age. The sacrifices of Mrs Dodd’s  

father called to mind the unsung feats of fathers everywhere, 

and she wanted a special day designated to remember them. 

In 1972 the day was finally established permanently when 

President Richard Nixon signed a congressional resolution   

 

Happy Father’s Day! 

In this special day we extend our very best 

wishes to our FATHERS and we ask God 

to bless them with good health and always 

keep them in His loving care. May the Good 

Lord help our Fathers to be faithful to their 

duties and obligations and to set a good 

example for us and deceased fathers be 

rewarded with everlasting life.    

  

 

 

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.  

*** 
SPECIAL THANKS! 
To the Picnic Committee for a job well 

done. Holy Mass provided blessing on all 

parishioners participating.   

All enjoyed the games, visiting 

with friends and the food.  Many thanks to 

the Christian Mothers, and all volunteers who worked 

untiringly for the success of the picnic. To all businesses and 

individuals who donated prizes it was MUCH 

APPRECIATED.  We collected $4,636,50. 

  *** 
CANADA DAY - WEDNESDAY, JULY 01, 2015 

PARISH OFFICE CLOSED 

Mass in English at 8:00 A.M.; Mass in Polish at 7:00 P.M. 

  *** 
 



JUNE 21, 2015  - 12-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
 

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

JULY 3 - FIRST FRIDAY IN THE MONTH   
Reconciliation: 6:00 - 7:00 P.M.  Mass: 7:00 P.M.; 

Adoration of the Blessed Sacrament before Mass from 6:00 - 

10:00 P.M. 

 *** 
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 you for your generosity!  

*** 
DEAR PARISHIONERS! 

We would like to remind all parishioners that we must be 

careful to keep our church clean by picking up after ourselves, 

check behind you when you leave the church and pick up 

tissues that may get left behind.  Little things will help keep 

our church clean and beautiful. 

****************************** 
 
DZIŚ OBCHODZIMY  

“DZIEŃ OJCA” 
 

Wszystkim naszym 

kochanym Tatusiom  

składamy w dniu ich święta 

najlepsze życzenia, dobrego 

zdrowia, miłości i szacunku 

od swoich dzieci, a także 

łaski Bożej na każdy dzień.  

 

Ojców zmarłych - polecamy 

Miłosiernemu Bogu prosząc o nagrodę nieba za ich trud 

ojcowskiego życia na ziemi.  

 *** 
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. 

   *** 
CANADA DAY: Środa 1 lipiec  

Msza św. po angielsku o godz. 8:00 rano, po 

polsku o godz. 7:00 wieczorem. Biuro 

Parafialne jest zamknięte.  Wszystkim 

parafianon życzymy miłego spędzenia czasu 

w gronie rodzinnym.  

*** 
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.  

*** 

I PIĄTEK MIESIĄCA - 3 LIPIEC, 2015 
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 6:00-10:00 w                  

nocy. 

- Różaniec  - 6:00 wieczorem 

- Koronka do Miłosierdzia Bożego - 6:30 P.M. 

- Spowiedź św. - 6:00 ; 

- Msza św.:7:00 Wiecz. . 

*** 
I SOBOTA MIESIĄCA – 4 lipiec, 2015 

Msza św. i Różaniec w intencji Powołań o godz. 9:00 rano.  

*** 
PIKNIK 2015 
Serdeczne podziękowanie składamy 

pani Barbarze Durlak i Radzie 

Parafialnej za zorganizowanie 

tegorocznego Pikniku. Naszą 

wdzięczność kierujemy na ręce 

wszystkich tych, którzy przyczynili się 

do naszego wspólnego sukcesu, a w szczególności: Arcyb. 

Matek Chrześcijańskich za wspaniałą kuchnię, Korpus 

Pomocniczy Pań, Członkowie Żywego Różańca i wielu 

innym „bezinteresownym” woluntariuszom. Dziękujemy 

również wszystkim ofiarodawcom nagród oraz parafianom, 

którzy poświęcili swój czas i talent dla radosnego przeżycia 

naszego corocznego spotkania rodziny parafialnej. Specjalne 

podziękowanie kierujemy na ręce Euro Food: Jana 

Głogowskiego, Tomasza Chudyk i Bogdana Pelczer za 

ofiarowane wędliny i mięso.  Dziękujemy również panu 

Janowi Żuk i Kujawiakom, którzy dostarczyli nam rozrywki, 

oraz wszystkim tym, którzy byli obecni 

na pikniku i pomimo niesprzyjającej 

pogody bawili się znakomicie. Dzięki 

naszemu wspólnemu zaangażowaniu 

piknik okazał się jak na taką pogodę 

sukcesem. Całkowity dochód wyniósł  

$4,636,50. 

*** 

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! 

 *** 
DRODZY PARAFIANIE!  

Prosimy pamiętać o utrzymaniu czystości w kościele.  

Usilnie zalecamy, aby nie pozostawiać w ławkach zużytych 

chusteczek higienicznych, papierków, gum do żucia i 

innych odpadków.  

*** 

SPECIAL 
THANKS! 
To the Picnic 
Committee for a 
job well done. 
The weather 
was very nice.  
Holy Mass 
provided 
blessing on all 
parishioners 
participating.   

All 
enjoyed the 
games, visiting 
with friends and 
the food.  Many 
thanks to the 
Christian 
Mothers, and all 
volunteers who 
worked 
untiringly for the 
success of the 
picnic. To all 
businesses and 
individuals who 
donated prizes 
it was MUCH 
APPRECIATED
. We collected  
$. 

 *** 
CANADA DAY 
- TUESDAY, 
JULY 01, 2014 


