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MASS INTENTIONS 

 - INTENCJE MSZALNE 
 

MONDAY 24   - St. Bartholomew   

8:00 A.M. (E) -  God’s blessing and health for Krystyna and 

her family             – Z. Adamczyk   

TUESDAY 25 - St. Louis 

8:00 A.M.(E) ††   Leo and Emma Resch        – Daughter  

WEDNESDAY 26 Our Lady of Częstochowa  
8:00 A.M.(E.)  †   Edward Gromek              – T. Wałęsa 

7:00 P.M. (P.)   -  Dzięk-błagalna w intencji Krystyny i 

Arkadiusza w 20 rocznicę ślubu 

     †   Ks. Eugeniusz Pietrasik –Rodz. Adamczyk               

     †   Tadeusz Śpiewak       – Rodz. Widerski                 

     †   Halina Płomiński – Jadwiga i Aleksander              

     †   Longina Szelążek              – Rodzina 

†   Wojciech Plaga             – Rodz. Hyatt 

† Antoni Kędzia w 1 rocz. śmierci – Rodzina 

THURSDAY 27 - St. Monica 

8:00 A.M. (E) - For the intentions of Damian & Maria         

FRIDAY 28  -    St. Augustine    

8:00 A.M.(E)   †  Barbara Pożarkowska          – J. Majda  

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

     Ewangelii, i wypełnienie Jasnogórskich 

     Ślubów narodu            - Rodz. Marecki 

    -  O błog. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla 

Mariana Witeckiego z okazji urodzin 

    -  O dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski na nowej drodze życia dla 

Jarosława i Magdaleny Rygiel 

    -  O nawrócenie Grzegorza i jego rodziny 

    †    Ks. Jan Pluta                    – Rodzina                

†   Anna Szulczyński            – Rodz. Turski             

†   Władysław Jersz                 – Rodzina 

†    Za rodziców z obydwu stron       – Córka 

†    Zygmunt i Józef Adamowski     – Siostra                                            

††   Marianna i Józef Magolon       – Rodzina  

SATURDAY 29-  The Passion of St. John the Baptist 

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

SUNDAY 30 -   22-ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
  

8:30 A.M.(P) †† Halina i Kazimierz Neter  – Rodz. Sosnowski 

10:00 AM(E) †  Barbara Pożarkowska           – L. Battison 

11:30 AM(P) †  Zbigniew Bączkowski                 – Żona  

****************************  
Lectors & Commentators  –  August 29/30, 2020  

 5:00 P.M.   V. Hennessey  

 8:30 A.M.  L. Ciomplik 

10:00 A.M.  D. Blicharski 

11:30 A.M.  I. Nowak 

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

A SUMMER BLESSING 

 

Walk along beside me, Jesus. 

As I work, play, enjoy family 

time and friendships, 

May I hear your voice within me, 

guiding me toward all that is 

right and good. 
 

Give me faith in Your presence, 

knowing that You walk beside me in everything I do. 

Gracious and loving Jesus, 

Thank You for the gift of summer. 

May the warmth of its sun and the beauty of its light 

remind me daily of Your love for me. Amen. 

*** 
WELCOME TO BINGO 

Bingo is one of the most popular games of chance of all 

time - and many organizations, including our Parish,  

want to offer people the opportunity to play and win.  

The faith community of Sacred Heart needs 

volunteers for our Sacred Heart Bingo. 

Sacred Heart Bingo was first held at the Sacred Heart 

Parish Hall. In 1984, the parish was asked to form a 

group of initiators representing various charitable groups 

and the Bingo Hall was moved to downtown Kitchener. 

Recently, the bingo game is held at K-W Gaming Centre 

on 501 Krug Street in Kitchener. Three people from our 

parish are required to be at the hall at 5:15 p.m. to be 

ready to sell to the patrons at 6:00 p.m.  

*** 
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 

attend Masses in different churches, it is important to 

follow the same rules in the Diocese of Hamilton.  

*** 
PARISH OFFICE  

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

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

*** 
WEARING OF A FACE MASK IN ALL PUBLIC 

PLACES INCLUDING CHURCHES IS MANDATORY!!! 

 

The COVID 19 is still active, therefore we have to 

follow the rules of precaution.  



23 SIERPIEŃ 2020 - 21-SZA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 

 

 

Parishioners who attend morning weekday Masses are asked to 

refrain from sitting on the right side of the Church. This practice 

will help weekday volunteers in disinfecting the pews. 

Additionally, it will make the Communion procession more 

functional. 
 

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

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 

 
 

„ Zdaje się, że na Jasnej Górze stoi owa 

Drabina, o niebiosa wsparta, Jakubowa, 

Po której aniołowie wstępują i schodzą, 

Święte posły człowieka z Bogiem godzą. 
 

Ci zbierają łzy, które niewinność wylewa,  

Lub komu je wyciśnie nędza nieszczęśliwa, 

Lecą z nimi do góry jednym oka mgnieniem, 

Gdzie je Maria litosnym swym ciszy imieniem.” 
 

( Franciszek Karpiński) 

 
26 sierpnia Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Matki 

Bożej Częstochowskiej. Na ten dzień na Jasną Górę, do Czarnej 

Madonny, zmierzają pielgrzymi z całej Polski, najczęściej w 

pieszych pielgrzymkach zawierzając Jej swoje troski i 

dziękując za otrzymane łaski.  

Obraz ma długą i dramatyczną historię i jest nierozłącznie 

związany z dziejami naszej Ojczyzny. Tradycja głosi, że obraz 

został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce 

stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie.  

Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć 

cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski 

Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu 

wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką 

czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać się na Ruś z 

Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem 

Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. W czasie walk 

prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika 

Węgierskiego na Rusi obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 

1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając 

wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał 

obraz i przywiózł do Częstochowy. 

*** 
 

UWAGA! Spotkanie Rodziców dzieci, które w tym 

roku miały przystąpić się do I Komunii Świętej 

odbędzie się dzisiaj, tj. 23-go sierpnia bezpośrednio po 

Mszy Św. o godzinie 11:30 rano.  

*** 
NOWY MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 

W ostatnim tygodniu zamówiliśmy monitor do Sali 

Parafialnej, który umożliwi pełniejsze uczestnictwo w 

niedzielnej Liturgii Mszy Świętej. Parafianie, którzy ze 

względu na wymagania związane z pandemią proszeni są, 

aby zająć miejsca w Sali Parafialnej będą mogli nie tylko 

słyszeć ale również wizualnie uczestniczyć we Mszy Św. 

Zachęcamy do ofiarnego wsparcia tej inicjatywy. 

*** 
Uprzejmie prosimy Parafian, którzy uczestniczą w 

porannych Mszach Św. w dni powszednie, aby zajmowali 

ławki tylko po lewej stronie kościoła. Pomoże to 

wolontariuszom w dezynfekcji ławek oraz usprawni 

akcję liturgiczną przyjmowania Komunii Św. 

*** 
 

ŻYWY RÓŻANIEC  
 

Papieskie Intencje 

Apostolstwa Modlitwy:  
 

na miesiąc sierpień  

Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki 

morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.  
 

na miesiąc wrzesień:  

Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w 

sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego 

człowieka. 
 

Wymiana Tajemnic Różańcowych będzie wznowiona w 

1-szą niedzielę września. 

*** 
MODLITWA O DOBRE WAKACJE 

 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać. 

Proszę Cię, abym umiał dostrzegać 

piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, 

abym na nowo nauczył się zachwycać 

otaczającym światem, tak jak kiedyś, 

gdy byłem małym dzieckiem. Amen. 

 

Życzymy udanego wypoczynku. Św. Augustyn mawiał: 

Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko 

jedną stronę. A zatem starajmy się dostrzec świat wokół 

nas na nowo: ludzi i miejsca. Niech Bóg czuwa nad 

podróżującymi. Poznawajmy Stwórcę w pięknie 

stworzonego i otaczającego nas świata! 

 


