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GOD BLESS YOU ALL! 
 

  MASS INTENTIONS  

     - INTENCJE MSZALNE  
 

MONDAY 22   
8:00 A.M. (E)   †† Deceased members of Monasterski 

      Chominiec & Nytch family  
TUESDAY 23 
8:00 A.M.(E)   - God’s blessing for Irena & Maria  

                      – C. Jersz 
WEDNESDAY 24 
8:00 A.M.(E)     - To honor the Most Chaste Heart of 

Joseph                – E. Vrscay 

7:00 P.M. (P)     -   O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki 

Najśw. dla Urszuli Płomińskiej z ok. 

urodzin    

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

Matki Najśw. i wiarę dla dzieci 

    -  O Boże błog. dla Ireny i Marii w dniu 

urodzin 

     †   Wiesław Janikuła          – C. Jersz 

 †   Elżbieta Filipek            – Rodzina  

 †  Jan Barszcz, w 25 rocz. śmierci  

     †  Marta Musiał, w  rocz. śmierci     

     †  Longina Szelążek 

  †  Wojciech Plaga – Rodz. Sokołowski  

 ††  Teresa i Józef Przestrzelski – Córka   

 ††  Jan, Danuta Marszałek i z rodziny  

 ††  Janina i Kazimierz Jóźwiakowski  

             – J. Maziarz 

 ††  Stanisław i Kazimiera Kaczmarek 

            – Rodz. Jersz  

 ††  Za zmarłych rodziców; Klementyna i 

Jan Zakrzewski  
THURSDAY 25 
8:00 A.M.(E)   ††  Leo & Emma Resch       – Daughter   
FRIDAY 26    
8:00A.M.(E)  †  Barbara Pożarkowska      – Syty Family  

 

7:00 P.M.(P)  -   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 dla Łucji 

i Mateusza w 10 rocz. ślubu  

    -  Dzięk.- błag. w 16 rocz. ślubu Wioletty I 

Marcina; o potrzebne łaski, dary Ducha 

Św., błog. Boże i opiekę Maryi 

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

Matki Najśw. i wiarę dla dzieci 

    †  Krystyna Frąk                – Rodzina   

†  Jan Chołda                    – Rodzina 

†  Wacław Ciosk                    – Żona  

††  Halina i Edward Rosiński – Córka z rodz,  

††  Marianna i Józef Magolon 

††  Helena, Stanisław Szumilas i Adela 

Regdosz 

††  Józefa i Mieczysław Grabowski– Rodz  

††  Julianna i Teodora Kozak – J. Maziarz 

 
SATURDAY 27 

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

SUNDAY 28 -   13-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 13-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
8:30A.M.(P) †  Antonina Maruszewska          – Syn 

10:00AM(E) †  Zbigniew Bączkowski           – Wife  

11:30AM(P)†† Jadwiga i Stanisław Mioduszewski - Syn 

 

**************************** 
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! 

                   *** 

REOPENING OF THE CHURCHES !!! 

We are grateful that our Church is open again and we 

can participate in the sacrifice of the Holy Mass. 

Thank you for your patience during these difficult 

times. We are grateful for the prayers and spiritual 

support of our priests and parish. 

Our Church is allowed to open, provided we fulfill the 

health and safety requirements declared by the 

Government of Ontario. To do so , we will need a few 

volunteers to disinfect the pews after each Mass - if you 

are wiling to help please call Parish Office. We are 

encouraged to wear face masks during the Mass and keep 

social distance of 6 feet. It is obligatory to disinfect your 

hands using hand sanitizer at the entrance of the Church. 

There will be no collection during the Mass therefore, the 

weekly donation you can put into the basket at the door. 

All requirements are posted on our website; 

kitchenercr.com in a section “What’s new?” and 
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multimedia. Please 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.  

 
PARISH OFFICE 
 

The Parish Office will be reopened from coming Monday, 

Jun.22nd, 2020.  

 

******************************* 
DZIŚ OBCHODZIMY  

“DZIEŃ OJCA” 

 Wszystkim naszym kochanym 

Tatusiom  składamy w dniu ich 

święta moc najserdeczniejszych 

życzeń, przede wszystkim dobrego 

zdrowia, miłości rodziny, 

błogosławieństwa Bożego a także  

szacunku od swoich dzieci.  

Ojców zmarłych - polecamy Miłosiernemu Bogu prosząc o 

nagrodę nieba za ich trud ojcowskiego życia na ziemi.  

*** 
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW !!! 
 

Kościoły w Diecezji Hamilton zostały otwarte 16 czerwca, 

2020 roku.  

Nasza parafia powraca do regularnego rozkładu Mszy Św. 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 !!! 
 

Dziękujmy Panu Bogu za możliwość pełnego 

uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej. Szczęść Boże! 

*** 
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 błog.a i opieki Matki Bożej. 

*** 
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! 

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

http://www.saltandlighttv.org/
https://www.visiontv.ca/

