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  GOD BLESS YOU ALL! 

 
 

07 CZERWIEC 2020  

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

 

 

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   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 MOST HOLY TRINITY 

In the Trinity, we come to the love 

of God. The divine persons of the 

Trinity are distinct from one 

another. God is one, but not 

solitary – Father, Son and Holy 

Spirit. This is the central mystery 

of the Christian faith and is 

revealed to us in the divine person 

of Jesus and in the presence of the Spirit.  

*** 

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 prayed for us during 

this difficult time and supported financially our 

parish. 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
http://www.thecarmel.ca/
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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

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

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

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

 
 Od dwudziestu wieków 

Apostołowie i ich następcy 

głoszą Ewangelię i udzielają 

chrztu „w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Swiętego”. Od chwili 

przyjęcia chrztu staliśmy się i 

my Swiątynią Przenajświętszej 

Trójcy. W każdej Komunii 

Świętej jednoczymy się z 

Chrystusem, ale też z Ojcem i 

Duchem Świętym – dotykając 

niepojętej i nieogarnionej 

tajemnicy Trójjedynego Boga.  

   *** 
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  

*** 
PETYCJA O OTWARCIE KOŚCIOŁÓW W KANADZIE 

W ostatnim czasie dostajemy wiele pytań dotyczących 

terminu otwarcia Kościoła. Dekretem Biskupa wszystkie 

Kościoły i Kancelarie Parafialne w Diecezji Hamilton 

pozostają zamknięte do 30 czerwca. O dalszych zaleceniach 

Biskupa będziemy natychmiast informowali. 

Msza Święta i Eucharystia są nieodzowną częścią życia 

każdego katolika. Poprzez czynne uczestnictwo w liturgii, 

przystępowanie do sakramentów i wspólną modlitwę Kościół 

pomaga zachować niezbędną duchową, emocjonalną i 

psychiczną równowagę. Kościół jest NIEZBĘDNY, a miejsca 

kultu powinny mieć takie samo prawo do korzystania z 

praktyki dystansu społecznego jak inne punkty w Kanadzie. 

Zachęcamy do zapoznania się i podpisania petycji 

znajdujących się na stronie internetowej ( jest ich wiele) aby 

Rząd Ontaryjski podjął decezję o otwarciu kościołów, a tym 

samym o uznanie kościołów za niezbędne dla człowieka 

miejsca kultu.  

*** 
DRODZY PARAFIANIE! 

Wkrótce rozpocznie się okres wakacji. Ze względu na 

COVID-19 będzie on inny niż w ubiegłych latach. Wszystkim 

Parafianom życzymy zdrowia i zasłużonego wypoczynku.  

   *** 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY; 

Z serca płynące podziękowania kierujemy do pana 

Alexandra Matuszyńskiego 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! 

         *** 
Dziękujemy Zespołowi “Arka” za muzykę i śpiew dla 

naszej wspólnoty.  Na wakacje życzymy całemu 

Zespołowi wiele słonecznych dni, zasłużonego 

wypoczynku. Bóg zapłać.   

*** 
Serdecznie podziękowanie składamy Chórowi 

Parafialnemu Św. Cecylii pok kierunkiem pana 

Zenona Knopińskiego 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, 

które 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. 

*  Paniom, które dbają o piękny wystrój naszego 

kościoła; pani Basi Wilczyńskiej i pani Dorocie Jorz  

 

Z nowymi pomysłami czekamy we wrześniu a na czas 

wakacji życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki 

Matki Bożej. 

*** 

 

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy 

wspierają finansowo naszą Parafię. Dziękujemy za 

waszą troskę i modlitwy.  

  Serdeczne Bóg Zapłać!   

  Proboszcz; Ks. Stanisław 
 

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

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

mailto:heartparish@gmail.com

