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  GOD BLESS YOU ALL! 

 

 

31 MAJA 

UROCZYSTOŚĆ  

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do wspólnego 

uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej transmitowanej 

„na żywo” na naszej stronie parafialnej; 
 

http://kitchenercr.com/pl/transmisja-na-zywo/.  
 

Msze Św. celebrowane są:  

• w każdą niedzielę o godz. 11:00 rano oraz  

• od poniedziałku do soboty o godz. 7:00 wiecz.  

 

Każda Msza Św. sprawowana jest w intencji;  
 

„ Żywych i zmarłych Parafian” 

 

 

Masses in English 

 

TELEVISED MASS TIMES: 

 

• Vision TV  (To find your channel, enter your 

postal code and service provider 

at www.visiontv.ca)  

Sunday 8:00 a.m.; Monday–Friday 8:00 a.m., 12 

noon; Saturday 8:00 a.m., 9:30 a.m. 

• Salt+Light TV Find your Channel or Watch 

Live Sunday 11:00 a.m., 10:30 p.m.; Monday–

Saturday 6:30 a.m., 11:00 a.m., 3:00 p.m., 10:30 

p.m. 

• YouTube YouTube offers many channels 

that upload Daily and Sunday Masses. 

• Diocese of Hamilton 

His Excellency Bishop Crosby will celebrate Sunday 

Mass from the Cathedral Basilica of Christ the King, 

televised Sundays at 11:00 a.m. on Cable 14 and 

at 1:00 p.m. on CHCH TV. 

 

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

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

 

The Holy Spirit has 

given each of us unique 

gifts to use in furthering 

God’s kingdom here on 

earth.  We all belong to 

each other as members 

of one body.  Let us 

strive to use our own 

gifts to the best of our 

ability to love each 

other as members of 

Christ’s body. 

               *** 
PARISH OFFICE 
 

Will remain closed until further notice. Even though 

our Church and Parish Office are closed, there are 

still a number of ways to reach us.  

If you have any question please call us at 

519-742-5831 or email; heartparish@gmail.com .  

Visit our Parish website at; http://kitchenercr.com/ 

for updated information. 

                   *** 

 
The Sisters of the Carmel of Saint Joseph 

will pray for you during the 

Novena to Our Lady of Mount Carmel, 

July 8th to July 16th, 2020 

Are you troubled?  Do you need spiritual support? 

You can participate in the Novena to Our Lady of Mount 

Carmel. 

Send your prayer intention slip with your name and 

address to 

Carmel of Saint Joseph 

1127 Carmel-Koch Road, R.R. #1 

St. Agatha, ON N0B 2L0 

For more information check the website for the Carmelite 

Nuns:    www.thecarmel.ca 

 

 

*** 

THANK YOU FOR YOUR GENEROUS AND 

FAITHFUL SUPPORT DURING COVID 19 
 

A heartfelt thanks to all who submitted donation to 

Sacred Heart Parish either;  

• directly (by putting parish envelop into our 

mail box located beside the Office Door) or  

• through Diocese of Hamilton (as a response 

to Bishop’s Crosby Easter Pastoral Letter).     

https://www.visiontv.ca/
http://www.visiontv.ca/
http://www.saltandlighttv.org/
https://saltandlighttv.org/live/waystowatch?muid=1
https://saltandlighttv.org/live/?muid=1
https://saltandlighttv.org/live/?muid=1
https://www.youtube.com/results?search_query=daily+catholic+mass
mailto:heartparish@gmail.com
http://www.thecarmel.ca/
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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

Thanks to your generous support we are able to maintain 

our expenses. May God bless you always!   
 

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

**************************** 
UROCZYSTŚĆ  

ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

 

 
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 

się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 

słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i 

napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 

języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 

spoczął jeden...  I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch 

pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4). 

 

Dzisiaj czcimy Zesłanie Ducha Świętego na młody 

Kościół, na Kościół czasów apostolskich. Od tamtego 

dnia apostołowie zaczęli w rozmaitych językach głosić 

wielkie dzieła Boże. Duch Święty sprawił, że idąc na 

cały świat głosili jednego Chrystusa, udzielali jednego 

chrztu, w Imię jednego Chrystusa odpuszczali 

grzechy.  To dzieło trwa w Kościele Chrystusowym 

aż do dnia dzisiejszego.   

 

Wielu z nas doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego 

pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, wypowiedziane w wigilię 

Pięćdziesiątnicy w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech 

zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze 

ziemi. Tej Ziemi!  

*** 
 

SEKWENCJA - Modlitwa do Ducha Świętego 
 

Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty 

światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, 

Przyjdź, światłości sumień 
 

O, najmilszy z Gości, słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 
 

Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia ćóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 
 

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę 

Ulecz serca ranę! 

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 
 

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary 

*** 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro Parafialne jest nieczynne do odwołania. Można 

się z nami kontaktować telefonicznie lub przez email; 

heartparish@gmail.com. 

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie 

internetowej; kitchenercr.com  
 

*** 
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy 

wspierają finansowo naszą Parafię. 

Dziękujemy za wasze ofiary, które 

pozwalają nam opłacić bieżące 

wydatki. Pamiętamy o Was w 

modlitwie.  
 

   Proboszcz; Ks. Stanisław  

*** 
1-szy czerwca 

 

 
 

Wszystkim Dzieciom życzymy 

Moc uśmiechu i radości, 

szczęścia, zdrowia, pomyślności 
 

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

mailto:heartparish@gmail.com

