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MASS INTENTIONS 

 - INTENCJE MSZALNE 
 

MONDAY 03   - CIVIC HOLIDAY   
8:00 A.M. (E) -  For the intentions of Nytch family–J.Nytch  

TUESDAY 04 - St. John Vianney 

8:00 A.M.(E)  -   For the conversion of sinners–Richard  
WEDNESDAY 05 Dedication of the Basilica of St. Mary Major 
8:00 A.M.(E.)  †   Wacław Ciosk                – J. Rokicka 

7:00 P.M. (P)   -   O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla 

członkiń Arc. Matek Chrześcijańskich 

     - O błog. Boże i potrzebne łaski dla Łucji z 

okazji urodzin                  – Rodzina  

     †   Tadeusz Nowak            – Żona z rodz.               

     †   Longina Szelążek              – Rodzina 

†   Wojciech Plaga             – Rodz. Hyatt  

† Elwira Waracka 

†   Józef Kobyliński               – Rodzina  
THURSDAY 06 - TRANSFIGURATION OF THE LORD 

8:00 A.M. (E) † Barbara Pożarkowska        – L. Battison                      
FRIDAY 07  -   FIRST FRIDAY OF THE MONTH    
8:00A.M.(E)  ††  Tadeusz Śpiewak, Karolina & Edward 

         Jedziniak                        – Family   

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

     Ewangelii, i wypełnienie Jasnogórskich 

     Ślubów narodu          - Rodz. Marecki 

    -    W int. Katarzyny i nowego poczętego w niej 

życia, o łaskę zdrowia dla mamy i dziecka 

    -  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla 

Grzegorza Przybyłowskiego i jego rodziny 

†   Elżbieta Filipek     

†   Anna Szulczyński            – Rodz. Turski             

†   Longina Szelążek                 – Rodzina 

†   Jan Zych                             – Żona 

†   Wacław Ciosk                       – Żona  

††   Janina i Józef Radwańscy        – Wnuczka  

††   Marianna, Kazimiera Kruszka i Irena 

Korycińska                       – Rodzina 

††   Za zmarłych z rodziny Czyżyk i Kokociński 

††   Kazimierz Bartus i Katarzyna Gawlik  

         – Rodz. Kruszka  

††   Marcela, Tomasz Grochowski, Zbigniew 

Kopeć                     – Rodz. Kruszka  

SATURDAY 08- St. Dominic Guzman 

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

SUNDAY 09 -   19-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 19-TA NIEDZIELA ZWYKŁA 
8:30A.M.(P) - O błog. Boże dla Małgorzaty i Mirosława  

Dąbrowskich w 37 rocznicę ślubu                        

10:00AM(E) †  Bogdan Dziura                  – Family      

11:30AM(P) -  O łaski, zdrowie duszy i ciała, dary Ducha 

        Świętego dla Karoliny i całej rodziny 

****************************  
Lectors & Commentators  –  August 08/09, 2020  

 5:00 P.M.   S. Woodworth 

 8:30 A.M.  R. Kowalik 

10:00 A.M.  D. Blicharski 

11:30 A.M.  A Michasiow 

**************************** 
REJOYCING IN THE SUMMERTIME 

This summer I am all yours. Can you imagine a better 

time to get closer to God then vacation? You now have 

the opportunity to go see the majesty of the mountains, 

the immensity of the sea.  Now we may stand in 

admiration in the beauty of Mother Nature, of which 

God is the Creator. I wish you all a restful and fruitful 

summer time, praising the Resurrected Christ. 

                     Fr. Adam Wróblewicz, C.R. 

*** 
We have been using the new Roman Missal translation 

for a few years now. However, there is still a little 

misunderstanding during the Preparation of the Gifts 

when all should stand up. Once the priest invites all to 

pray, saying: Pray brothers and sisters that your 

sacrifice and mine may be acceptable to God, the 

almighty Father, the faithful should wait until he is done 

speaking and then stand up and respond with the words: 

May the Lord accept the sacrifice at your hands... As we 

are a bilingual parish, it is important to follow the same 

rules for all Masses.  

*** 
PILGRIMAGE TO MIDLAND 
 

We invite interested parishioners to visit our parish 

website. As we cannot distribute our weekly bulletin 

during these times, we are now publishing our parish's 

news online. Bulletins can now be found under the 

"Bulletin" tab at the top of the web page. Our website's 

URL is kitchenercr.com  

In commemoration of the annual Pilgrimage to the 

Martyrs' Shrine in Midland, which would have taken 

place during this week, we have posted an article on the 

parish website detailing the history and culture of the 

shrine. The article may be found on the bulletins page of 

the website. We encourage those interested to learn of this 

piece of Canadian Catholic history.  

*** 
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.  
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- 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!!! 
 

**************************** 
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 

 

 
 

Przemienienie Pańskie, jedno z najważniejszych wydarzeń w 

życiu Jezusa i cud, który dokonał się w obecności trzech 

apostołów na górze Tabor. 

Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz 

przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. 

Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej przez 

Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. Przemienienie 

Pańskie budzi fascynację i zachwyt ale zarazem lęk, dlatego św. 

Piotr powiedział najpierw: "dobrze, że tu jesteśmy" a w chwilę 

później uczniowie "upadli na twarz i bardzo się zlękli". W 

religioznawstwie mówi się, że Bóg jest tajemnicą fascynującą.  

W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia 

obchodzone było już w V wieku. Na Zachodzie pierwsze 

wzmianki o tym święcie pochodzą z VII i VIII wieku. Bardziej 

upowszechniło się ono w okresie wypraw krzyżowych, kiedy 

bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w tym 

także na Górę Tabor, uznawaną za Górę Przemienienia. 

W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za 

zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod 

Belgradem, wprowadził je do liturgii całego Kościoła 

katolickiego.  

*** 
Od kilku lat wprowadzone zostało nowe tłumaczenie Mszału 

Rzymskiego w języku angielskim. Oprócz nowych odpowiedzi 

wiernych, zmieniono również kilka rytuałów. Jak do tej pory 

popełniamy jedną główną nieścisłość liturgiczną. Po zebraniu 

kolekty w czasie Ofiarowania mamy pozostać nadal w postawie 

siedzącej, dopóki kapłan nie skończy wypowiadać słów: 

„Módlcie się aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg 

Wszechmogący”. Wówczas wszyscy powstajemy i wspólnie 

odpowiadamy „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich”. Błąd 

się wkradł taki, iż w czasie słów wypowiadanych przez 

kapłana, już przyjmujemy postawę stojącą, co nie 

powinno mieć miejsca. Ponieważ jesteśmy parafią 

dwujęzyczną, ważne jest abyśmy wszyscy dostosowali 

się do jednego rytuału.  

*** 
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 

- Obowiązuje zachowanie odstępu 2 metrów 
 

*** 
PIELGRZYMKA DO MIDLAND 
 

Zachęcamy parafian aby odwiedzić naszą stronę 

internetowa: www.kitchenercr.com , gdzie pod zakładą 

Biuletyny znajduje się artykuł o historii Sanktuarium w 

Midland. Zapraszamy do lektury. 

*** 
 

DRODZY PARAFIANIE 

CIESZCIE SIĘ WAKACJAMI! 
 

Jak dobrze, że Pan Bóg kazał 

ludziom trochę odpocząć, gdy są zmęczeni swoją pracą, 

nauką i obowiązkami. Mogą uciec tam, gdzie jest 

powietrze czyste i niebo bliżej ziemi. Gdzie jeszcze woda 

nie jest skażona. Gdzie można się opalać na brązowo, 

nabierając siły na cały następny rok. 
 

Ucałuj swój medalik – Bóg jest tuż, zmów 

wakacyjną modlitwę i pomyśl, że dobry Bóg dał 

najdłuższe miesiące  ludziom na wakacje. Wszystkie 

krótkie wakacje przemijają, ale będą wieczne u Ojca w 

niebie. 
 

A teraz cieszcie się wakacjami, niech minie 

zmęczenie, i nabierzcie nowych sił. A z wakacji i z urlopu 

trzeba ze sobą przywieźć do domów plecak radości, 

nazbierać do kieszeni zapachu kaliny i leśnych paproci 

oraz dużo zachwytu i zapału. 
 

Kochani! Nasłuchajcie się modlitwy ptaków, 

szeptu liści i gałązek. Zobaczcie jak niebo łączy się z 

ziemią. Odpocznijcie! Wyłączcie się z gwaru i tłumu! 

Zachowajcie w pamięci potęgę gór i szum strumyków, 

zachody słońca znad mórz i ciepło piasku, zieleń łąk i 

piękno kwiatów. 
 

Słonecznych i gorących wakacji! 

      Ksiądz Proboszcz 

http://www.kitchenercr.com/

