
 JANUARY 14, 2018 - SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

    

For your consideration: May we invite you to remember Sacred Heart Parish when you are making your will and estate plan.  

    The parish has been the recipient of donations and they have been very beneficial towards the upkeep 

    of the parish. We would like to take this opportunity to thank those who have remembered Sacred 

    Heart in the past and thank all those considering to help Sacred Heart in the future. 

 
MASS INTENTIONS  

    - INTENCJE MSZALNE  
 

MONDAY 15  

8:00 A.M.(E) ††  Deceased members of Monasterski, 

Nytch & Chominiec family   – J.Nytch 
 

TUESDAY 16 

8:00 A.M.(E) -  Special intention          – J. Schussler  
 

WEDNESDAY 17 

8:00 A.M. (E) † Tadeusz Jarosz               – I. Kotas 
 

7:00 P,M, (P)  - O zdrowie i łaski dla rodziny Nadii 

Wojtaszyńki               – E. Miciuła 

  

THURSDAY 18 

8:00 A.M.(E) †  Michalina Moczarska     – Róża VIII 

 

FRIDAY 19 

8:00 A.M. (E) †  Genowefa Czerwiński      – H. Turska  

 

7:00 P.M. (P)   -   O Boże błog., nieustanną opiekę Maryi i 

dary Ducha Św. dla Mateusza i Joanny na 

nowy rok          - Rodzice  

   
SATURDAY 20 

5:00  P.M.(E) † Wiesława Przybyłowska-Blicharski Fam. 
 

SUNDAY 21  - 3-RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

-  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

 8:30 A.M.(P) †† Za zm. z rodz. Zambrzycki i Dudek  

              –- Rodzina 

 

10:00 A.M. (E)  - For the living & deceased Parishioners  

 

11:30 A.M.(P) ††  Maria Wójcik i zmarli z rodz. Wójcik i 

Sanecki                    – Rodzina 
 

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

Lectors & Commentators - Lektorzy i Komentatorzy 

5:00 P.M.   W. Krulicki, M. Michael  

8:30 A.M.   B. Nega, K. Nega 

10:00 A.M.   E. Mastej, M. Szybbo 

11:30 A.M.   I. Milczarczyk, E. Frąk 

 

Ministers of Holy Communion-Szafarze Komunii św. 

5:00 P.M.   K. Krulicki 

8:30 A.M.    K. Królak, M. Cybulska 

10:00 A.M.    M. Valiquette 

11:30 A.M.   E. Bartoszewska, E. Ciomplik 

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

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

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME: 

 

We are reminded that 

through an authentic 

relationship rooted in the 

Spirit of Jesus, we will 

have life to the full. God 

is continually showering 

gifts upon his loved ones, 

gifts which transform 

those who receive them. The transformation turns the one 

who is beloved into one who loves as well.  Sometimes 

our gifts remain hidden and unused until they are brought 

to our attention by another. We must look for the gifts God 

has given us and use them to give glory to the Almighty.  

*** 
 

January 14 – World Day of Migrants and Refugees 

A Worlds Day of Migrants and Refugees is observed in 

many places in solidarity with the World Refugee Day 

promoted by the United Nations and observed since 2001.  

*** 
 

CATHEDRATICUM  11.00% (TAX) paid to the Diocese 

of Hamilton on Sunday Collections, New Years, Easter, 

Christmas and other donations to our Church except 

donation from Diocesan collections came to $36,473.93. 

 *** 
 

BIBLE STUDY - Monday, January 15, 2018 at 7:00 P.M.   

in the Parish Centre. 

 *** 
 

2018 OFFERTORY ENVELOPES are available in the 

Church Hall. Please notify the Parish Office if you 

changed your address.  

*** 
 

Reel Justice – A Justice Film Festival 

The Church teaches that social justice is an integral part of 

evangelization, a constitutive dimension of preaching the 

Gospel, and an essential part of the Church's mission.  There 

are so many issues of injustice all over our world, it is hard to 



14 STYCZEŃ, 2018  - DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

   

 

UWAGA! Wiele parafii utrzymuje się z prywatnych darowizn i testamentalnych zapisów.  Przy 
sporządzaniu testamentów pamiętajmy również o naszym kościele.  Dziękujemy wszystkim 
tym, którzy wspierali materialnie naszą świątynię i tym, którzy czynią to nadal.  Polecamy 
się dalszej łaskawości wiernych. 

know where to begin.  Start by joining us for a movie and 

discussion evening at a parish near you! January 

Screening:  Romero Where:  St. Michael Parish, Waterloo, 

240 Hemlock St., Waterloo, N2L 3R5 When: January 26, 2018, 

7:00- 9:00 p.m. 

*** 
 

Multicultural Mass 

 The Diocese of Hamilton will be hosting our annual 

Multicultural Mass on Sunday, January 21, 2018 at 1:30 

p.m. at the Cathedral Basilica of Christ the King. All are 

welcome to join us for the Mass and the social event which 

will take place in McNally Hall after the celebration. There 

will be performances by various ethnic groups, as well as a 

chance to sample some delicious foods from around the world.  
  *** 
 

PARENTING TIP  

January begins a new year, a perfect time to reflect on your 

parenting role. Ask yourselves what you are doing well; what 

you might improve on and where you may need some 

supports. Assess whether you are spending enough quality and 

quantity time with your children because both matter. Reflect 

on whether you are providing a strong faith foundation and a 

strong connection to the Church community, since both have 

positive health and spiritual impacts.  Now with a clearer 

vision, set some family goals for the coming year! 

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

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

   Każdej niedzieli czujemy się wezwani przez Pana, 

zawołani przez Niego, zaproszeni do udziału w braterskiej 

uczcie miłości, w Uczcie Eucharystycznej. Wszyscy 

usłyszeliśmy dzisiaj Jego głos. Przyszliśmy tutaj i zasiadamy 

do stołu z Chrystusem, Bożym Barankiem, który gładząc 

nasze grzechy, staje się dla nas pokarmem na drodze do 

niebieskiej ojczyzny. On sam karmi nas obficie swoim 

słowem i swoim Ciałem oraz poi swoją Krwią, bo wie, jak 

jesteśmy słabi, jak często ulegamy złu i grzechowi, jak krucha 

jest nasza wola trwania w tym co dobre i święte. 

*** 
CATHEDRATICUM 11% (PODATEK) płacony do Diecezji 

Hamilton od ofiar składanych na tacę we wszystkie niedziele, 

Nowy Rok, Wielkanoc, Święta Bożego Narodzenia i pozostałe 

ofiary z wyjątkiem diecezjalnych kolekt za rok 2017 wynosi:  

$36,473.93. 

*** 

I KOMUNIA ŚW.:  Religia dla dzieci w poniedziałek   

15 stycznia o godz. 6:00 wieczorem w Sali Parafialnej. 

     *** 
 

GRUPA BIBLIJNA:   

Poniedziałek, 15 stycznia o godz. 7:00 wieczorem w 

Centrum Parafialnym. 

      *** 
  

 NOWENNA DO MBN POMOCY połączona z Mszą św. w 

ŚRODĘ o godz. 7:00 wieczorem.  W  czasie  Nowenny 

poświęcenie dewocjonalii. Spowiedź Św. 6:30 wiecz.  

*** 
 

PIĄTEK, 19  STYCZNIA, 2018 

- Godz. 6:00 – 7:00 wiecz.- ADORACJA Najśw. Sakr.  

- Godz. 6:30 - Spowiedź Św. 

- Godz. 7:00 - Msza Św.  

*** 
 

TRADYCYJNE “JASEŁKA”  

 

Uczniowie Polskiej Szkoły zapraszają 

wszystkich parafian na “Jasełka”, które 

odbędą się w Sali Parafialnej, w niedzielę 

28 stycznia po Mszy Św. o godz. 11:30.   

*** 
 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE RUCHU 

ŚWIATŁO-ZYCIE 

Rekolekcje odbywać się będą od piątku 16.02.2018 do 

poniedziałku 19.02.2018 w ośrodku Michaelitów w 

Melrose koło London. Poprowadzi je Ks. J. Mikulski. 

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer 416-859-1583 

lub e-mail:  rwitulski@rogers.com 

Może czas otworzyc drzwi dla Tego, kto powinien być 

na pierwszym miejscu. 

*** 
 

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY - YTOL 

W dniach 11-16 marca 2018 (March Break.) YTOL 

(Youth Teams  of our Lady) zaprasza na rekolekcje dla 

młodzieży high school (gr.9-12), ktore odbędą się w 

Acton. Rekolekcje poprowadzi  Ks. Paweł Hrynczyszyn.  

Więcej informacji udzieli pani Anna Jach (519)-571-9241  
 

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


