
161  JUNE 17, 2018  - 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 18   

8:00 A.M. (E) -  For the int. of the Nytch Family           
 

TUESDAY 19          - J. Nytch 

8:00 A.M.(E) †† Members of the Pham, Nguyen, 

Hodgson & Wagner Family – Ha Pham  
 

WEDNESDAY 20 

8:00 A.M.(E) - Special intention             – Donna   

7:00 P.M. (P) -  O zdrowie, błog. Boże, dary Ducha Św. 

dla Marty i Marcina w 5 r. ślubu 

                 – Rodzice  
THURSDAY 21 

8:00 A.M. (E) † Agata Wilemska–Daughter with family 
 

FRIDAY 22          

8:00 A.M.(E) †† For the souls in purgatory  – Ha Pham 

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

Ewangelii, wolną i odrodzoną moralnie 

  
SATURDAY 23        

5:00  P.M.(E) † For the repose of the soul of Mario 

Pellizzari      – The Clements Family 
 

SUNDAY 24  NAVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST 

   NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 
 

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

i Mateusza Dąbrowskich w 8 r. ślubu 

 

10:00 A.M.(E) † Janina Poniewierska     – Daughters   

 

11:30 A.M.(P)  - W podziękowaniu za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze błog Boże dla Beaty i 

Jacka Ohl w 30 rocznicę ślubu 

 

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

************************************ 
Lectors & Commentators-Lektorzy & Komentatorzy 

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

8:30 A.M.  M. Dąbrowska, M. Dąbrowski 

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

11:30 A.M.  F. Kasprzak, A. Michasiow 
 

 

Ministers of Holy Communion-Szafarze Komunii św. 

5:00 P.M.   K. Krulicki 

8:30 A.M.  E. Wit, K. Sosnowski 

10:00 A.M   B. Clements 

11:30 A.M   E. Bartoszewska, D. Kobyłka 

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

 

FATHER'S DAY 
 

May God, the Father of us all, whose 

love is always near, grant every 

happiness to you now that Father’s 

Day is here; and through the year 

that lies ahead may God look down 

and bless the many thoughtful things 

you do with  lasting happiness.  
 

In this special day we extend our 

very best wishes to all our Fathers. 

  Happy Father’s Day! 

  
 
 

PARISH OFFICE 

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 

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

 

During the vacation time the St. 

Vincent de Paul Society will have 

their collections on the 4th weekend 

in the month: June 23/24, July 21/22 

and August 25/26. Your financial and non-perishable 

food donations are greatly appreciated. God bless!  

             *** 
 

CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE 

CWL meeting on Tuesday, June 19, 2018 starting with 

pizza at 6:00 P.M. We will also have the Birth Right Baby 

Shower. New items and clean gently used items are most 

welcome. All ladies invited to join us.  
             *** 

 

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! 

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



17 CZERWIEC 2018  - 11-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 

  
 

 

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

 

     DZIŚ OBCHODZIMY 

“DZIEŃ OJCA” 

 Wszystkim naszym kochanym 

Tatusiom  składamy w dniu ich 

święta moc najserdeczniejszych 

życzeń, przede wszystkim zdrowia, 

miłości, błogosławieństwa Bożego i 

szacunku od swoich dzieci.  
 

Ojców zmarłych - polecamy Miłosiernemu Bogu prosząc o 

nagrodę nieba za ich trud ojcowskiego życia na ziemi.  

  *** 
 

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. 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. 

*** 
PIKNIK PARAFIALNY, 2018  

Z serca płynące podziękowanie kierujemy do Zarządu 

Polskiego Domu 2000 za udostępnienie nam swojej 

placówki. Serdeczne podziękowanie składamy pani Annie 

Wyszomierskiej 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 i ciężką pracę, 

Korpusowi Pomocniczemu Pań, Członkom Żywego 

Różańca, Harcerkom i wielu innym „bezinteresownym” 

woluntariuszom. Dziękujemy również wszystkim 

ofiarodawcom nagród oraz parafianom, którzy poświęcili 

swój czas i talenty dla radosnego przeżycia naszego 

corocznego spotkania rodziny parafialnej. Specjalne 

podziękowanie kierujemy na ręce Euro Food: Jana 

Głogowskiego, Tomasza Chudyk i Bogdana Pelczar za 

ofiarowane wędliny i mięso. Dziękujemy wszystkim, którzy 

byli obecni na pikniku i bawili się znakomicie. Dzięki 

naszemu wspólnemu zaangażowaniu piknik okazał się 

wielkim sukcesem.  

 

Jak każdego roku tak i w tym serdecznie dziękujemy panu 

Alexandrowi Matuszyńskiemu za jego pracę przy 

naszych kwiatach wokół kościoła. Pan Alexander pracuje 

jako woluntariusz przez cały rok i dba o to, aby nasze 

kwiaty były piękne i zadbane. Panie Aleksandrze, Bóg 

zapłać! 

         *** 
Serdeczne podziękowanie 

składamy Zespołowi “Arka” za 

piękną muzykę i śpiew dla naszej 

wspólnoty.  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. Bóg zapłać.   

 *** 
 

Serdecznie podziękowanie składamy Chórowi 

Parafialnemu św. Cecylii za upiększanie Liturgii w 

niedzielę i święta.  Dziękujemy  im za wkład pracy 

włożony w ciągu roku. Życzymy udanych wakacji i 

odpoczynku fizycznego i duchowego, aby z nowymi 

siłami mogli wznowić swoją pracę we wrześniu.  
*** 

Dziękujemy wszystkim organizacjom parafialnym, 

którzy wkładają wiele wysiłku dla lepszego 

funkcjonowania naszej wspólnoty parafialnej;  

* Arcybractwu Matek Chrześcijańskich;  

 Paniom piekącym ciasto do kawiarenki, Paniom, 

które przygotowują poczęstunek po pogrzebach,  

* Towarzystwu Św. Józefa i Św. Jana Kantego,  

* Lektorom/Komentatorom, Szafarzom Eucharystii  

* Liturgicznej Służbie Ołtarza. 

Z nowymi pomysłami czekamy we wrześniu a na czas 

wakacji życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki. 

*** 
PIELGRZYMKA DO MIDLAND: 

Arcybractwo Matek Chrześcijańskich organizuje 

pielgrzymkę do Midland. Wyjazd 12 sierpnia o godz. 

7:00 rano, powrót godz. 7:00 wieczorem. Koszt $38.00. 

Zapisy u pani Krystyny Zderskiej: 519-747-1624 i pani 

Miry Kobyłka: 519-749-9139. 

*** 
  
 

Serdeczne wyrazy współczucia składamy Rodzinie i 

Przyjaciołom   

 Śp. HENRYK CIOMPLIK  

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

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


