
161  JULY 05, 2020  - 14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 
 
 

 

GOD BLESS YOU ALL! 
 

 
 

  MASS INTENTIONS 

- INTENCJE MSZALNE 

 

MONDAY 06   
8:00 A.M. (E)   -  For the intention of Nytch Family 
TUESDAY 07 
8:00 A.M.(E)   -   For special inbtention       – Donna 
WEDNESDAY 08 
8:00 A.M.(E)     - For the conversion of poor sinners  

            – Richard                 

7:00 P.M. (P)     -   O światło Ducha Św. i nieustanną 

opiekę Matki Bożej dla Ks. Stanisława 

         - O błog. Boże i nieustanną opiekę 

Matki Najśw. dla Ani i jej rodziny   

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

Matki Najśw. i wiarę dla dzieci 

    -  W podziękowaniu za uratowanie od 

śmierci z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę Maryi i łaskę zdrowia 

    -  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 

Najśw. dla wnuków 

     †   Longina Szelążek          – Rodzina 

  †  Wojciech Plaga          – T.W. Cebo  

  †   Tadeusz Nowak        – Żona z rodz. 

  †   Bernardyna Kobylińska    – Rodzina 

  †   Ligia Jabłonowska          – Rodzina 

  †   Stanisława Łukasik        

  ††  Kazimiera i Stanisław Bednarek i z 

rodziny                     – Rodzina  

  ††  Anna i Józef Zakrzewski    – Rodzina   
THURSDAY 09 
8:00 A.M. (E)   ††  Halina i Kazimierz Netter  

           – L.K. Sosnowski 

FRIDAY 10    -   FIRST FRIDAY OF THE MONTH 

8:00A.M.(E)  -   For the living and deceased Parishioners 

7:00 P.M.(P)  -   Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi,   

       Ewangelii, i wypełnienie Jasnogórskich 

       Ślubów narodu       - Rodz. Marecki 

    -   O światło Ducha Św. i nieustanną opiekę 

Matki Bożej dla Ks. Stanisława   

    -   O błog. Boże i potrzebne łaski w 1 rocz. 

ślubu Justyny i Eric’a            – Mama  

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

Matki Najśw. dla rodziny Ilse i Pawła w 10 

rocz. ślubu                   – Rodzice 

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

Matki Najśw. i wiarę dla dzieci 

-  W podziękowaniu za uratowanie od 

śmierci z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę Maryi i łaskę zdrowia 

†   Barbara Pożarkowska 

          – G. Mioduszewski  

†   Wacław Ciosk                – Żona  

†   Longina Szelążek          – Rodzina 

††  Anna, Stanisław i Władysław Pietrzyk 

††  Józefa, Stanisław i Stefan Magier 

         – Rodzina  
SATURDAY 11 

5:00 P.M.(E) ††  Nicola Mazza       – Renda Family  
 

SUNDAY 12 -   15-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 15-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
8:30A.M.(P) †  Marianna Magolon w 8 rocz. śmierci 

                         – Rodzina  

10:00AM(E)†† Margaret, Peter, Richard & Margi 

Fitzgerald                   – Family  

11:30AM(P) †   Mirosław Góra         – Żona z rodz. 

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

**************************** 
PARISH OFFICE 

The Parish Office is open from Moday to Friday; 9:00 

a.m. to 5:00 p.m., except for lunch, 12:00 to 1:00 p.m.  

                   *** 

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. As you observed, the HOLY COMMUNION 

can be received ONLY on hand. 

All requirements are posted on our website; 

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

multimedia. Please refer to Church Reopening 

Guidelines from Bishop Crosby. Please read the letter 

carefully!  



05 LIPIEC 2020 - 14-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

GOD BLESS YOU ALL! 
 

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.  
 

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

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW !!! 
 

Kościoły w Diecezji Hamilton zostały otwarte 16 czerwca, 

2020 roku.  
 

1. Drodzy Parafianie dzięki pomocy woluntariuszy jesteśmy 

w stanie funkcjonować w nowych warunkach.  

Dla przypomnienia podam, że  
 

2. Aby maksymalnie wykorzystać pojemność naszego 

Kościoła zachęcamy aby rodziny przychodziły razem i siadały 

obok siebie. Również dobrzy znajomi, z którymi się spotykamy 

na codzień mogą siedzieć obok siebie mimo, że nie mieszkają 

pod tym samym adresem. 
 

3. Proszę, aby podporządkować się osobom 

rozprowadzającym. Zaleca się aby przechodzić do środka 

kościoła i głównym przejściem kierować się do przodu. 

Pamiętajmy aby zajmować miejsca od ściany ku środkowi. 
 

4. W dalszym ciągu przyjmujemy telefoniczne zgłoszenia 

ofiarowanej pomocy – mając wiele woluntariuszy będziemy 

mogli wypracować system rotacyjny. 
 

5. Dziękujemy za zrozumienie, cierpliwość i współpracę. 

Wszyscy uczymy się nowej rzeczywistości. Każda 

najmniejsza pomoc jest mile widziana. Serdeczne Bóg 

zapłać!   
 

6. Dla przypomnienia; 

- Wchodząc do Kościoła dezynfekujemy ręce – wszyscy bez 

wyjątku 

- Zachęcamy do używania maseczek zwłaszcza wchodząc i 

wychodząc z Kościoła. Noszenie maseczek jest 

nieobowiązkowe.  

- Komunia Św. przyjmowana jest tylko na rękę. Wszyscy 

wychodzą z ławek do Komunii. Osoby, które nie przyjmują 

Pana Jezusa podchodzą po błogosławieństwo ze 

skrzyżowanymi dłońmi. 

- Znak pokoju przekazujemy poprzez skinienie głową 

- Ofiarę można złożyć do koszyka przy wyjściu z Kościoła 

-    Wszystkich obowiązuję zachowanie odstępu ok. 2.0 metry.  

 

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.  
• Dziękujemy Zespołowi “Arka” za muzykę i 

śpiew dla naszej wspólnoty.   

• Serdecznie podziękowanie składamy Chórowi 

Parafialnemu Św. Cecylii pok kierunkiem 

pana Zenona Knopińskiego za upiększanie 

Liturgii w niedzielę i święta.   
*** 

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. 

*** 

 

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

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

