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GOD BLESS YOU ALL! 
 

 
 

MASS INTENTIONS 

 - INTENCJE MSZALNE 
 

 

MONDAY 27   
8:00 A.M. (E) †  Chester Wójcik                – Richard  
TUESDAY 28 
8:00 A.M.(E)  †   Wacław Ciosk               – J. Rokicka 

WEDNESDAY 29 St. Martha 
8:00 A.M.(E.)   -  God’s blessing for Edyta & Tomasz on their 

wedding anniversary                

7:00 P.M. (P)   -   O zdrowie i nieustanną opiekę Matki Bożej    

dla Pawła w dniu urodzin 

     †   Longina Szelążek             – Rodzina 

†   Wojciech Plaga          – Rodz. Sochoń  

††  Andrzej i Józefa Pluta         – Rodzina  
THURSDAY 30 

8:00 A.M. (E) †   Tadeusz Śpiewak, Karolina & Edward 

         Jedziniak                      – Family   

FRIDAY 31  -   St. Ignatius of Loyola     

8:00A.M.(E)  †  Edward Gromek             – B. Durlak  

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

       Ewangelii, i wypełnienie Jasnogórskich 

       Ślubów narodu       - Rodz. Marecki 

†   Barbara Pożarkowska   – D. Mancewicz  

†   Krystyna Frąk                 – Rodzina             

†   Longina Szelążek              – Rodzina 

†   Henryk Ciomplik         – G. Knopiński 

†   Tadeusz Śpiewak         – G. Knopiński 

†   Anna Szulczyński         – R. K. Turski 

††   Marianna i Józef Magolon     – Rodzina  

SATURDAY 01- St. Alphonsus Liguori 

9:00 A.M.(P) - O nowe powołania kapłańskie i zakonne 

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

SUNDAY 02 -   18-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 18-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

8:30A.M.(P) ††  Jadwiga, Stanisław, Bogdan i Dariusz 

       Kosakowski                       – Rodzina  

10:00AM(E) †† Mary and Joseph Patrzałek   – K.J. Lisowski     

11:30AM(P) -  Dzięk.-błagalna w intencji Eweliny i Miłosza, 

w 1 rocznicę ślubu                 – Rodzina  

 

 **************************** 
Lectors & Commentators  –  August 01/02, 2020  

 5:00 P.M.   W. Krulicki 

 8:30 A.M.  I. Małecki 

10:00 A.M.  D. Blicharski 

11:30 A.M.  K. Bator 

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

WITH GREAT JOY AND HONOUR OUR PARISH 

WELCOME FR. ADAM WRÓBLEWICZ, C.R., AGAIN! 
 

We wish you to feel good in our community, surrounded 

by kindness, understanding and support, so that you 

never run out of perseverance and courage in building a 

living Church. God bless you always, Fr Adam!  

                   *** 

 I am returning to Sacred Heart 

Church in Kitchener after 15 long years. 

Here I was the associate pastor from 

December 1996 to July 1997 and then 

afterwards, I became Pastor for 8 

consecutive years until 2005, where I 

moved to St. Joseph’s in Brantford. 

Since that time much has changed in the 

world as in this faith community. New parishioners have 

joined, some parishioners have left, and some have 

entered the door to eternity. Those children whom I have 

baptized in this parish have grown into mature 

individuals. Those who I have married have started their 

own families with children. 

Today I stand before you facing a new challenge, a new 

journey. The Congregation of the Resurrectionist 

assigned me as the new pastor of this developing parish 

with my weaknesses and talents. I entrust all my pastoral 

work, and the unknown future of this parish to Almighty 

God and Mary, the Mother of Jesus. I count on you, my 

dear friends, for your understanding, support, friendship 

and co-operation on this new road. Together we will 

continue to build and sanctify this faith community of 

Sacred Heart Church in Kitchener. I am grateful to 

Father Stan Zaryczny, the previous pastor of this parish 

for his continual work during the past 8 years as the 

Pastor, but also his 21 years in this Parish. 

With all our dedication we can pray together and build 

the new civilization of love in this 21st century. 

God bless you, all! 

*** 
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.  
 

The COVID 19 is still active, therefore we have to 

follow the rules of precaution.  
 

- We must sanitize our hands before entering the Church 

- Please always respect two meter distancing  

- Family can seat together 

- Sign of peace will be done by nodding  

- We receive Holy Communion only on hand 
 

WEARING OF A FACE MASK IN ALL PUBLIC 

PLACES INCLUDING CHURCHES IS MANDATORY!!! 



26 LIPIEC 2020 - 17-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

GOD BLESS YOU ALL! 
 

Virtual Pilgrimage to Midland August 1-8, 2020 

Ever thought about going on a Pilgrimage, but did not have the 

time or thought you could not physically do it.  Now is your 

chance.  The Guelph to Midland Walking Pilgrimage is 

going virtual.  From Saturday, August 1st to Saturday, August 

8th you can join us on line as we virtually recreate the journey 

from Guelph to Midland.  Each day will include opportunities 

for Mass, prayer and reflection.  You can participate in as 

much or as little as you want but you must register to have 

access.  Check out the virtual Pilgrimage at  

https://ignatiusguelph.ca/programs/walking-pilgrimage/guelph-

virtual-walking-pilgrimage-2020/ 
 

******************************* 
KSIĄDZ ADAM WRÓBLEWICZ, C.R. 

 

Powracam do Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Kitchener po okresie 15 lat. 

Pełniłem tu funkcję wikariusza przez pół roku 

od 1996 do 1997 i proboszcza od 1997 do 

2005 roku. Wiem, że od tego czasu wiele się 

zmieniło, przybyli nowi wierni, niektórzy 

zmienili miejsce zamieszkania, włącznie z 

życiem ziemskim. Te dzieci, które chrzciłem wyrosły już na 

dojrzałą młodzież. Młode pary, które wiązałem 

sakramentalnym związkiem małżeńskim, mają już swoje 

potomstwo. 

Dziękuję ks. Stanisławowi Zarycznemu za wszelki trud i ofiarę 

w prowadzeniu tej parafii jako jej proboszcz przez ostanie 8 lat; 

a w sumie przez 21 lat posługi na tej zmartwychwstańczej 

placówce. 

Dzisiaj stoję przed nowym wyzwaniem. Zarząd Prowincji 

Ontario - Kentucky Księży Zmartwychwstańców powierzył mi 

duszpasterską troskę nad wspólnotą parafialną w Kitchener. 

Stoję przed wami takim jakim jestem, z moimi słabościami i 

talentami, z moim pewnym doświadczeniem oraz z wielką 

niewiadomą, której nikt nie może przewidzieć. Zawierzam 

bezgranicznie Bogu całą mą posługę duszpasterską tej 

wspólnoty wiernych. Liczę na waszą dobroć, przyjaźń, 

wyrozumiałość i współpracę. Razem będziemy kontynuować 

budowanie i uświęcanie wspólnej rodziny parafialnej.  
 

Szczęść Boże! 

*** 
Raz jeszcze przypominamy zasady związane z pandemią: 
 

- Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce  

- Uwaga! OD 13 LIPCA 2020 NOSZENIE MASECZEK JEST 

OBOWIĄZKOWE w miejscach publicznych- włącznie z 

kościołami  

-   Komunia Św. przyjmowana jest tylko na rękę  

- Znak pokoju przekazujemy poprzez skinienie głową 

-  Ofiarę można złożyć do koszyka przy wyjściu z kościoła  

- Wszystkich obowiązuję zachowanie odstępu 2 m. 
 

W sobotę, 25 lipca przypada wspomnienie 

św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. 

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad 

wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym 

pamiętaj. 
 

OTO PRZYKAZANIA DLA KIEROWCÓW: 
 

1. Nie będziesz egoistą na drodze 

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach 

wobec innych ludzi 

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, 

kiedy wyruszasz w drogę – umiej też 

podziękować 

4. Szanuj pieszych 

5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy 

6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny 

7. Nie bądź brawurowy w prędkości 

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo 

9. Pomagaj potrzebującym na drodze 

10. Przestrzegaj przepisy drogowe – szanuj pracę 

policji 
 

 

Boże, błogosław naszej podróży. 

Spraw abym jechał bezpiecznie 

I szczęśliwie dotarł do celu. 

Boże, prowadź! 

Święty Krzysztofie, módl się za nami! 

 
 

 
 

DRODZY PARAFIANIE! 
 

Nadeszło długo wyczekiwane i upragnione lato - okres 

wakacyjny. Czas urlopów i odpoczynku w tym roku 

będzie wyglądał zupełnie inaczej niż w minionych latach; 

niemniej jednak wszyscy chcemy i powinniśmy 

odpocząć. Życzę, aby Wasze tegoroczne wakacje 

obfitowały w poznawanie nowych miejsc oraz nowych 

ludzi. Niech będą również okazją do zregenerowania sil, 

nabrania nowej energii, ale także do nawiązania 

intensywniejszego kontaktu z Panem Bogiem. Jeżeli 

spędzimy okres urlopowy w towarzystwie Chrystusa, to z 

pewnością mogą to być najpiękniejsze wakacje naszego 

życia. Podczas letniego wypoczynku pamiętajmy zawsze 

o niedzielnej Mszy Świętej i o codziennej modlitwie.  

Z modlitewną pamięcią i Bożym błogosławieństwem na 

wakacyjnych szlakach.                       

 Ks. Adam.  
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