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  GOD BLESS YOU ALL! 

 
 

24 MAJA 

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO/ 

THE ASCENSION OF THE LORD 

 

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. 

 

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

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

 
 

MAY, THE MONTH OF MARY.  

 

During this month of May, let us 

especially remember the 

Blessed Virgin Mary. When we 

honour Jesus' Mother, we 

honour Him because every 

event of Her life is linked to the 

mysteries of His birth and life, 

death and rising. Please pray the 

Litany daily.  

               *** 
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. 

                   *** 

 

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).     

Thanks to your generous support we are able to 

maintain our expenses. May God bless you always!   
 

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

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
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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

 

 

 

Bądź Pozdrowiona 

Święta Boża Rodzicielko 

Niepokalana Maryjo 

Najświętsza... nad panny  Panienko... 
 

Maj – miesiąc, w którym szczególną cześć oddajemy 

Matce Bożej i Naszej Najlepszej Mateńce. 

Codziennie, bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy 

wszystkich czcicieli Matki Bożej do wspólnego 

odmawiania Litanii Loretańskiej. Chcemy prosić 

Najlepszą z Matek o opiekę nad nami, naszymi 

bliskimi i nad całym światem.  

*** 
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  

*** 
 

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 

 

Ks. Lech, 

Błogosławieństwa Bożego z okazji urodzin 
 

 

*** 
 

Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom, którzy 

wspierają finansowo naszą 

Parafię. Dziękujemy za 

wasze ofiary, które 

pozwalają nam opłacić bieżące wydatki. 

Pamiętamy o Was w modlitwie.  

 
„W sercu każdego z was niech będzie zawsze radosna 

pewność, że Pan jest obok, nigdy nas nie opuszcza, jest 

blisko nas i ogarnia nas swoją miłością.”  J.P.II 

Proboszcz; Ks. Stanisław  

*** 
Wiele łask zostało wyproszonych za pośrednictwem 

Św. Jana Pawła II. Prośmy Boga wszechmogącego aby 

udzielił nam swojego miłosierdzia. 

Modlitwa o wyproszenie łask za 

wstawiennictwem Św. Jana Pawła II 
 

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem 

proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich).  

Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną 

pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski,  

o które się modlę …  

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i 

miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego 

imię poprosimy to otrzymamy.  

Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię 

o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem 

Św. Jana Pawła II.  

Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.  

 

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