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GOD BLESS YOU ALL! 
 

  MASS INTENTIONS  

     - INTENCJE MSZALNE  
 

MONDAY 15   
8:00 A.M. (E)  - For the int. of Nytch Family - J.Nytch 
TUESDAY 16 
8:00 A.M.(E)   † Anthony Nguyen Trong Loc–Ha Pham 
WEDNESDAY 17 
8:00 A.M.(E)  †† Genowefa & Józef Czerwiński – Son  
7:00 P.M. (P)  -    O zdrowie, błog. Boże, dary Ducha 

Św. dla Marty i Marcina Bednarek i ich 

dzieci            – Rodzina 

    -  O błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę 

Matki Najśw. i wiarę dla dzieci 

     †   Mirosław Roszczyk, w 11 rocz. 

śmierci                     – Siostra  

 †   Wiesław Żelazny, w 3 rocz. śmierci 

 †  Longina Szelążek          – Rodzina   
THURSDAY 18 
8:00 A.M.(E)    - God’s blessing for the clergy – Donna  
FRIDAY 19   -   THE MOST SACRED HEART OF JESUS 

   -   UROCZYSTOŚĆNAJŚW. SERCA JEZUSA 
8:00A.M.(E)  -   To honor the Immaculate Heart of Mary  

7:00 P.M.(P)  -   W intencji Parafian 

       -   Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi,   

       Ewangelii, i wypełnienie Jasnogórskich 

       Ślubów narodu       - Rodz. Marecki 

    -   O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla 

Kazimierza i jego rodziny 

    -   O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i 

potrzebne łaski dla Danuty i Stanisława  

    -  O boże błog., opiekę Matki Bożej i łaskę 

wiary dla Damiana i Marii – Rodz. Jersz 

    -  O błog. Boże, dary Ducha Św., opiekę 

Matki Najśw. i wiarę dla dzieci 

    †  Bogusława Barciś, w 2 rocz. śmierci  

             – Córka z rodz. 

†  Longina Szelążek             – A. Baran  

†  Wacław Ciosk                    – Żona  

††  Cecylia i Władysław Musiał–Wnuk Robert  

 ††  Zmarli z rodziny Zaczyk, Pietrzyk, Musiał 

        i Lichoń                        – Wnuki  
SATURDAY 20 

11:00 A.M. - WEDDING – ŚLUB 

   TILLO WALCH – MAGDALENA OLSZEWSKI 

 

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

SUNDAY 21 -   12-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 12-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
8:30A.M.(P) †  Władysław Mosiądz            – Rodzina 

10:00AM(E) -  God’s blessing for Przemysław Kunka on his 

    40th B-day                        – Family  

11:30AM(P) -  O błog. Boże dla wszystkich Ojców 

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

FEAST OF THE BODY AND BLOOD 

OF THE JESUS 
 

Consecrated bread and wine speak for 

themselves. They symbolize our need 

to nourish not only our bodies but also 

our souls, our spiritual life. In the same 

way as our bodies need healthy food to 

grow, to have strength, we need the 

Eucharist to grow in our faith, to have 

the strength and the courage to live it 

fully. In the consecrated bread and wine, Jesus himself 

nourishes us for eternal life.  

*** 
 

SOLEMNITY OF SACRED 

HEART OF JESUS-FRIDAY, 

JUNE 19, 2020 

The Feast of the Sacred Heart of 

Jesus is such a moment in time to 

celebrate.  Eucharist in Eng. 8:00 

A.M. and Mass in Polish 7:00 

P.M.. Litany to the Sacred Heart 

following Mass will close the 

Liturgical part of the celebration.  

*** 
REOPENING OF THE CHURCHES !!! 

The Premier of Ontario recently announced that all 

churches in the Province of Ontario are permitted to open 

for prayer and worship, effective June 12, 2020. The 

churches in the Diocese of Hamilton will be opened on 

June 16th for weekday Mass and for prayer, and 

beginning on Saturday, June 20th for the celebration of 

Sunday Mass. Our church is allowed to open, provided, 

we fulfill the health and safety requirements. All 

requirements are posted on our website; kitchenercr.com 

in a section “What’s new?” and multimedia. Refer to 

Church Reopening Guidelines from Bishop Crosby. 

Please read the letter carefully! For those whose immune 

system is compromised, and those who are hesitant to 

return to church at this time, please know that the 

obligation to participate at Sunday Mass is suspended 

until further notice. There are still many of opportunities 

to participate in televised Mass on Salt+Light TV and 

Vision TV. To insure full participation in the Mass, on 

Thursday, June 18th from 6:00 to 7:30 p.m. there will be 

http://www.saltandlighttv.org/
https://www.visiontv.ca/
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GOD BLESS YOU ALL! 
 

sacrament of reconciliation. There will be many priests 

available for confesion in the church and parish hall. In order to 

respect each other safety, please wear face mask and gloves. 

 
PARISH OFFICE 
 

Despite churches are being open, the Parish Offices are to 

remain closed until further notice.  

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

    BOŻE CIAŁO –  

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA 

I KRWI CHRYSTUSA.  

Jezus naprawdę zmartwychwstał i 

żyje.  Jest pośród nas i wciąż daje 

się nam poznawać. Pragnie nas 

karmić swoim Ciałem i ożywiać 

swoją Krwią. Czeka, byśmy 

przychodzili do Niego i oddając 

Mu cześć w akcie adoracji, 

odzyskiwali pokój i poczucie 

ludzkiej godności. Chce prowadzić 

nas ulicami naszych parafii,  

błogosławić i ukazywać, jak kocha 

świat i ludzi. 

                 *** 
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW !!! 
 

Kościoły w Diecezji Hamilton zostaną otwarte 16 czerwca, 

2020 roku – od tego dnia nie będzie transmisji Mszy Św. 

„on-line”. Nasza parafia powraca do regularnego rozkładu 

Mszy Św. A zatem - we wtorek - 16 czerwca, rozpoczynamy 

Mszą Św. o godz. 8:00 rano w języku angielskim. Dla 

przypomnienia regularny grafik w naszym kościele przedstawia 

się następująco; od poniedziałku do piątku Msze Św. o godz. 

8:00 rano w języku angielskim, w środę i piątek o godz. 7:00 

wiecz. w języku polskim. Również Msze  Św. na weekend 

pozostają w dawnym porządku: - sobota   5:00 P.M – po ang. - 

niedziela 8:30 I 11:30 - po polsku oraz 10:00 A.M – po ang. 
 

Pozwolono nam otworzyć kościoły na określonych, 

narzuconych przez rząd i dostosowanych do potrzeb 

kościoła warunkach. Od spełnienia wymaganych 

wytycznych zależy  czy utrzymamy status otwartego 

kościoła. 
 

Prosimy o zapoznanie się z listem do Parafian zamieszczonym 

na naszej website; kitchenercr.com pod zakładką „Co 

nowego?” lub „Multimedia”. Bardzo prosimy o 

podporządkowanie się osobom, które będą pilnowały porządku. 
 

Wszyscy rozumiemy, że jest bardzo dużo warunków do 

spełnienia. Tutaj kieruję mój osobisty apel aby się dostosować 

do stawianych zaleceń, bo tylko podporządkowanie się do 

postawionych wymogów może sprawić, że drzwi naszego 

kościoła pozostaną otwarte. Nieprzestrzeganie zaleceń 

grozi dużą karą pieniężną, bądź nawet zamknięciem 

kościoła –  A TEGO NIE CHCEMY! 
 

Dziękujmy Panu Bogu za możliwość pełnego 

uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej. Szczęść Boże! 

Z pasterskim pozdrowieniem, 

Ks. Stanisław  

*** 
UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚW. SERCA PANA  JESUSA,  PIĄTEK, 19 

CZERWCA 

Dla naszej parafii święto to 

ma szczególne znaczenie 

ponieważ Sercu Jezusa jest 

poświęcona nasza świątynia 

oraz jej wszystkie rodziny. 

Uroczysta Msza Św. 

Odpustowa będzie 

odprawiona  o godz. 7:00 

wiecz. Bezpośrednio po 

Mszy Św. wieczornej nastąpi 

wystawienie Najśw. 

Sakramentu z Litanią do 

Serca Pana Jezusa oraz Akt Oddania.  

 *** 
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO 

• Stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii świętej. 
• Skład Apostolski i Modlitwa Pańska w int. Papieża. 

 *** 
Aby móc godnie uczestniczyć w Odpuście 

Parafialnym i w każdej Mszy Św. 

zorganizowaliśmy Spowiedź Św. w 

czwartek, 18 czerwca w godzinach 6:00 do 

7:30 wiecz. Spowiedź będzie się odbywać w 

kościele i sali parafialnej z zachowaniem środków 

ostrożności. A zatem proszę przynieść maseczki! 

*** 
Uwaga! Rodzice dzieci I Komunijnych  

W najbliższy poniedziałek, 15-go czerwca o godz. 6:00 

spotkanie w kościele w celu omówienia terminu I 

Komunii Św.  

*** 
Dziękujemy wszyskim Parafianom i Przyjaciołom 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  za 

cierpliwość i za  wytrwanie w wierze. Za modlitwy 

składane za siebie nawzajem oraz za wsparcie 

duchowe i materialne. Bóg zapłać! 

 

Przypominamy, za tydzień - “DZIEŃ OJCA” 
 

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


