
Program jubileuszowych obchodów 100. Rocznicy Urodzin  

Św. Jana Pawła II przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Kitchener 

Długo wyczekiwany Tryptyk z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, 

św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz ich relikwiami, przybywa do Parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener w ostatnim tygodniu miesiąca 

Różańca świętego. Jego peregrynacja potrwa od 24 do 30 października.  

Nasza rodzina parafialna już od dłużego czasu duchowo przygotowywała się 

na nawiedziny tego wyjątkowego „Gościa”. Od 30 sierpnia, w niedziele po 

sprawowanej Eucharystii, wierni odmawiają Nowennę do Papieża Jana Pawła II, a 

w środy i piątki modlitwę przez Jego wstawiennictwo. Nadto, w prezbiterium 

świątyni umieszczono dwa duże plakaty z podobizną Papieża, z napisem w języku 

angielskim i polskim, akcentującym ważność jubileuszowych obchodów. 

Tryptyk przekroczy progi naszej świątyni w godzinach wieczornych w piątek 

23 października. Główne uroczystości przypadną w niedzielę 25 października.  

Uroczystą Mszę św. odprawi i homilię wygłosi w języku angielskim emerytowany 

sufragan Diecezji Hamilton ks. biskup Mateusz Ustrzycki o godz. 10.00 rano – o ile 

stan zdrowia pozwoli Mu na celebrację. Pontyfikalną sumę będzie sprawował w 

języku polskim ks. biskup Józef Dąbrowski, biskup pomocniczy Diecezji London o 

godz. 11:30. Po sprawowanej Eucharystii nastąpi wystawienie Najświętszego 

Sakramentu w monstrancji, po czym odmówimy 9 dzień/tydzień Nowenny i Litanię 

do św. Jana Pawła II.  

Na czas peregrynacji ulegnie zmianie porządek nabożeństw eucharystycznych 

w naszym kościele i będzie przedstawiał się następująco:  
 

1. Sobota 24 października: 

a. Spowiedź św. od 3:30 do 4:30 po południu 

b. Msza św. w języku angielskim o godz. 5:00 wieczorem 

c. wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy św. 

d. adoracja od godz. 6:30 do 9:00. Modlitwy uwielbienia,  

    dziękczynienia, przebłagania poprowadzi Kościół Domowy.     
 

2. Przez cały tydzień Msze św. poranne o godz. 8:00 będą celebrowane w 

języku angielskim, a wieczorne o godz. 7:00 w języku polskim. Wyjątek będzie 

stanowić sobota – patrz powyższy punkt. 

 

 



3. Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa od 8:30 do 10:00 

rano, od 3:00 po południu do 6:30 wieczorem oraz od 7:45 wieczorem do 10:00 w 

nocy.  
 

4. Do Sakramentu Pojednania (Spowiedzi) będzie można przystąpić każdego 

dnia od 7:30 do 7:55 rano i od 6:30 do 6:55 wieczorem.  
 

5. W piątek 30 października, przed umieszczonym Tryptykiem w 

prezbiterium świątyni, odprawimy Drogę Krzyżową ze św. Janem Pawłem II o godz. 

8:30 w języku angielskim i o godz. 6:15 wieczorem w języku polskim. Pójdziemy 

wspólnie śladami Jezusa Chrystusa w Jego dźwiganiu krzyża na Golgotę. Tą 

zbawczą Drogą Krzyżową kroczyć będziemy duchowo z Janem Pawłem II. 

Rozważymy jego bezgraniczną posługę dla Kościoła Powszechnego i całego świata, 

w którą było wpisane cierpienie, choroba, zamach, „jesień życia” oraz niesienie 

bardzo ciężkiego krzyża.  
 

Na stronie internetowej naszej parafii www.kitchenercr.com (pod zakładką – 

biuletyny) została zamieszczona Litania i Nowenna do św. Jana Pawła II. Te 

modlitwy są drukowane tygodniowo w naszych biuletynach parafialnych.  
 

W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zakupić modlitewnik z 

Papieżem Janem Pawłem II i książkę w języku angielskim pt. „Miracles of John Paul 

II” w promocyjnej cenie $ 10.00.  
 

Jasełka w wykonaniu ministrantów/ministrantek i przy akompaniamencie 

polonijnych artystów będą dedykowane najwybitniejszemu Polakowi 

wszechczasów, a urodzonemu w Wadowicach. 
 

Dnia 2 kwietnia przypada Dzień Jana Pawła II w Kanadzie. Na tę okazję w 

naszym biuletynie zostanie dołączona specjalna wkładka.  
 

Podkreślając ważność przypadającej 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Litwy proklamował rok 2020 jako Rok Jana 

Pawła II. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wiernych do wspólnej modlitwy, aby 

przy Tryptyku umieszczonym w prezbiterium z relikwiami dwóch polskich 

współczesnych świętych, wyprosić dla siebie i naszych bliźnich wiele łask Bożych 

przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II Wielkiego.  

 

Ks. Adam Wróblewicz, CR 


