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MASS INTENTIONS 

 - INTENCJE MSZALNE 
 

 

 

MONDAY 31      
8:00 A.M. (E) -  God’s blessing and health for Jadwiga             

– Z. Adamczyk  
TUESDAY 01   
8:00 A.M.(E)  -   God’s blessing and health for Wojtek and 

Jessica                    – Z. Adamczyk 
WEDNESDAY 02  
8:00 A.M.(E.)  †  Philipp Eberhardinger           – Family 

7:00 P.M. (P)   - O powoania kapłańskie i zakonne 

                – Arc. Matek Chrześcijańskich 

     -  O błog. Boże, dary Ducha Świętego i 

zdrowie dla Aliny Drzazga z ok. urodzin 

                                – Rodz. Krukowski    

     †   Tadeusz Nowak           – Żona z rodz.       

     †   Czesław Kord w 16 rocznicę śmierci 

                           – A. Kord 

†   Wojciech Plaga            – Rodz. Hyatt  

THURSDAY 03 - St. Gregory the Great 

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

Rob                      – Z. Adamczyk  
FRIDAY 04  -   FIRST FRIDAY OF THE MONTH     
8:00A.M.(E)†   Tadeusz Śpiewak           – A.B. Piczak 

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, dary Ducha Świętego i opiekę 

Matki Bożej dla Alicji i wnuka Devona  

           – I. S. Krukowski 

    -  Dziękczynna za odnalezienie syna  – Mama  

†   Anna Szulczyński            – Rodz. Turski             

†   Henryk Ciomplik                – Rodzina 

†   Albina Zabłotnia                 – Rodzina  

†   Elżbieta Filipek      – B.R.Pietrzyk z rodz. 

†   Jan Białek                   – Żona I córka 

††   Piotr Karłuk i zmarli z całej rodz. Karłuk  

††   Józef Mydlarski i Józef Mordeczko 

                            – Rodzina Kruszka 

††   Za zmarłych z rodziny Czyżyk i Kokociński 

††   Leokadia i Stefan Turski         – Rodzina   

††   Genowefa i Aleksander Dynek   – Rodzina   
SATURDAY 05-  FIRST SATURDAY OF THE MONTH 

    St. Teresa of Calcutta 

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

5:00 P.M.(E) ††  Salvatore and Vincenzo Renda  

              – Renda Family 
 

SUNDAY 06 -   23-RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
  

 

 8:30AM(P) †  Witold Wit w 15 rocz. śmierci    – Żona 

10:00AM(E) -  For the living and deceased Parishioners 

11:30AM.(P)- Dziękczynno-błagalna w 80 rocznicę  

urodzin Gertrudy Widera     – Rodzina  

 

****************************  
Lectors & Commentators  –  September 05/06, 2020  

 5:00 P.M.   S. Woodworth  

 8:30 A.M.  M. Dąbrowski 

10:00 A.M.  P. Cebo 

11:30 A.M.  B. Nega 

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

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. 

 

The summer is almost over - the new school year is just 

around the corner.  

We wish all students a happy new beginning!  

Back to school can seem a little scary, but it means you 

are growing up and becoming even more awesome! 

This year, may you have wonderful teachers, great 

friends, and despite of Covid 19, a safe school year!   
 

With pastoral blessing 

Father Adam.  

*** 
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 
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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.  

*** 
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. 
 

**************************** 
BIURO PARAFIALNE 

Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 

9:00 rano do 5:00 po południu z przerwą na lunch (12:00- 1:00).  

*** 
NOWY MONITOR W SALI PARAFIALNEJ 

Zakupiliśmy 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 tego projektu. 

*** 
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 wrzesień:  

Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w 

sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego 

człowieka. 
 

Wymiana Tajemnic Różańcowych będzie wznowiona 

6-go września, po Mszy Św. o godz. 11:30.  
*** 

ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY NA ROK 2020/2021  

 
Zapisy do Polskiej Szkoły im. Kazimierza Gzowskiego w 

Kitchener na rok szkolny 2020/2021, odbywają się tylko 

on line, do 13 września 2020 włącznie. Zajęcia w tym 

roku zaczną się wirtualnie (on line). Powrót do szkoły jest 

planowany po przerwie świątecznej w styczniu 2021. 

Wszelkie informacje oraz link do rejestracji, znajdują się 

na stronie internetowej St. Louis School: 

https://stlouis.wcdsb.ca/  oraz  https://stlouis.wcdsb.ca/p

rogramsandcourses/il/elementary/ 

Dodatkowych informacji można uzyskać u dyrektora 

szkoły p. Joanny Machnik. E-mail do dyrektora szkoły 

znajduje się na szkolnej stronie internetowej 

- www.polishsckoolkitchener.ca 

*** 
DRODZY PARAFIANIE 

Boże, Stwórco, Ty kazałeś nam 

być na ziemi wędrowcami i 

pielgrzymami w drodze do Twego 

domu. Spraw, abyśmy w tej 

wędrówce kierowali się Twoimi 

przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się 

pięknem otaczającego nas świata. Amen. 

 

Kończą się wakacje – wkrótce dzieci i młodzież 

powrócą do szkół rozpoczynając nowy rok szkolny. 

Dziękujmy Panu Bogu za czas odpoczynku, za mile 

spędzone wakacje prosząc o błogosławieństwo na czas 

pracy i nauki.  

Zachęcamy dzieci i młodzież do oczyszczenia serc w 

Sakramencie Pokuty i Pojednania, aby nowy rok szkolny 

rozpocząć z Panem Bogiem.  
 

Z pasterskim błogosławieństwem  

     Ksiądz Proboszcz 

https://stlouis.wcdsb.ca/
https://stlouis.wcdsb.ca/programsandcourses/il/elementary/
https://stlouis.wcdsb.ca/programsandcourses/il/elementary/
http://www.polishsckoolkitchener.ca/

