
161  JUNE 25, 2017  - 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 26   

8:00 A.M. (E) -  For dying people around the world 

- Ha Pham         

 

TUESDAY 27          

8:00 A.M.(E) †† Joseph Thi &Joseph Chieu -Mau Pham 

 

WEDNESDAY 28 

8:00 A.M.(E) †† Phanxico Hai &Joseph Lam Pham 

- Ha Pham  

7:00 P.M. (P) †† Za dusze w czyśćcu cierpiące  

           - Żywy Różaniec 

 

THURSDAY 29 

8:00 A.M. (E) - For dying people around the world 

                     - Ha Pham      

 

FRIDAY 30          

8:00 A.M.(E) ††  Maria Xuyen& Phanxico Hai-Ha Pham 

 

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

Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie 

      

SATURDAY July 01        

9:00  AM.(P) -  O nowe powołania kapłańskie i zakonne 

 

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

 

 

SUNDAY 02  13-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

13-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

8:30 A.M. (P) †† Agnieszka Świąder, Maria Kędzierska 

           - J. Magolon 

 

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

 

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

 

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

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

Lectors & Commentators-Lektorzy & Komentatorzy 

5:00 P.M.  V. Hennessey, S. Woodworth 

8:30 A.M.  B. Nega, K. Nega 

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

11:30 A.M.  I. Nowak, W. Karkuszewska 

 

Ministers of Holy Communion-Szafarze Komunii św. 

5:00 P.M.   W. Krulicki 

8:30 A.M.  D. Grochot, J. Magolon 

10:00 A.M   M. Valiquette 

11:30 A.M   M. Cybulska, D. Kobyłka 

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

PARISH OFFICE 

During the summer time, in July and August, the 

Parish Office will be open on Tuesdays and 

Thursdays from 9:00A.M. to 12:00Noon and from 

1:00P.M. to 5:00 P.M.  
*** 

 
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY 

During the vacation time the St. Vincent de Paul 

Society will have their collections on the 4th weekend in 

the month: June 24/25, July 22/23 and August 26/27. 

Your financial and 

non-perishable food 

donations are greatly 

appreciated. God bless!  

*** 
 

 

As every year 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! 

      *** 

 

MISSIONARY COOPERRATIVE PLAN APPEAL 

SATURDAY & SUNDAY,  JULY 8/9, 2017  

The Society for the Propagation of the Faith is established 

in every diocese to organize support for the missions. 

Each year, it appeals for funds on Mission Sunday. This 

year the Representative from Gumaca (Philippines) will 

speak at our parish about their particular work. We will 

have a special collection to support their work.   

 *** 
 

PARENTING TIP OF THE MONTH  

Children thrive on routine and schedules, as do most 

adults. As summer approaches, it can be difficult to keep 

established timetables in check. Helping your children 

flourish in mind, body and spirit this summer is possible, 

but as parents you must take control. Keep track of the 



25 CZERWIEC 2017  - 12-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
 

 

                BINGO!  Charities Bingo Place, 501 Krug St., Kitchener, Every Monday at 6:45 pm. 

 

nutritional value of the food and be sure they get the proper 

amount of sleep. Remember to celebrate God’s beauty in 

nature, to say prayers at meals & before bed and to attend 

Mass as a family. Children’s growth doesn’t take a break 

during the summer months, so be vigilant and they will 

blossom.  

 

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

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.    

   *** 
 

BIURO PARAFIALNE 

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. 

*** 
  
PIĄTEK, 30 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.  

*** 
 

 
Serdeczne 

podziękowan

ie 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 oraz Scholi Dziecięcej 

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. 
*** 

 

Jak każdego roku tak i w tym 

serdecznie dziękujemy panu 

Alexandrowi Matuszyńskiemu za 

jego pracę w ogródkach 

przykościelnych. Pan Alexander 

pracuje jako woluntariusz przez cały 

rok i dba o to, aby nasze kwiaty były 

piękne i zadbane.    Bóg zapłać! 

      *** 

 

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.  

   *** 
 

 

PIELGRZYMKA DO MIDLAND: 
Arcybractwo Matek Chrześcijańskich organizuje 

pielgrzymkę do Midland. Wyjazd 13 sierpnia o godz. 

7:00 rano, powrót 8:00 wieczorem. Koszt $33.00. Zapisy 

u pani Krystyny Zderskiej: 519-747-1624 lub pani Miry 

Kobyłka: 519-749-9139. 

  *** 
 

 

 

 

 

 

Serdeczne wyrazy współczucia składamy Rodzinie i 

Przyjaciołom   

 Śp. WIESŁAWA ŻELAZNEGO 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym  

 

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


