
 JANUARY 19, 2020 - 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 20  

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

Hodgson & Wagner Family  – Ha Pham 
 

TUESDAY 21 

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

WEDNESDAY 22 

8:00 A.M. (E) † Douglas Huehn                  – CWL  
7:00 P,M, (P)  † Marian Wierzbicki         – A. Stępień 
 

THURSDAY 23 

8:00 A.M.(E) †† The souls in purgatory        – Ha Pham  
 

FRIDAY 24 

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

7:00 P.M. (P)   † Irena Białas               – Przyjaciele  
 

SATURDAY 25 

5:00  P.M.(E) - For the Catholic Church in Canada  

               – Donna  
SUNDAY 26 -  3-RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

-  TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

 8:30 A.M.(P) - O błogosławieństwo Boże dla Michała z 

ok. 28 urodzin                – Rodzice  

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

11:30 A.M.(P)  ††  Za zmarłe Nauczycielki, Uczniów i 

członków Komitetu Rodzicielskiego 

Polskiej Szkoły 

 

***************************** 
Lectors & Commentators - Lektorzy i Komentatorzy 

5:00 P.M.   W. Krulicki, V. Hennessey  

8:30 A.M.   J. Flight, T. Nytch 

10:00 A.M.   M. Valiquette, P. Kunka 

11:30 A.M.   Polska Szkoła 

 

Ministers of Holy Communion-Szafarze Komunii Św. 

5:00 P.M.   K. Krulicki 

8:30 A.M.    J. Magolon, A. Polowy 

10:00 A.M.    M. Valiquette 

11:30 A.M.   T. Widerska, M. Widerski 

 

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

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

 
BIBLE STUDY 

Monday, January 20, 2020 at 7:00 P.M. in 

the Parish Centre. 

           *** 
OUR CHRISTMAS PARISH SUPPER “OPŁATEK” was 

a great success and allowed us to extend Christmas 

wishes to one another, to share the Christmas wafer 

and to sing Christmas carols. 

*** 
Healthy Relationships Share Common Skills – Come 

and Learn More! “Keys to Loving Relationships” is a ten 

week video-based program that all people (married, 

dating, or single) can use to develop the skills needed to 

have a truly meaningful relationship with a spouse, family 

member or friend.  Learn how to become a better “me” in 

all your relationships! The program is offered in 

Kitchener: At St. Mark’s Parish, 55 Driftwood Dr., 

Kitchener (519-571-9200) 

Tuesday evenings from 7:00 to 9:00 P.M. January 28 - 

March 24, 2020 

The cost is $45.00. For more information or to register, 

call the Family Ministry Office at (905) 528-7988 ext. 

2249 or register at: www.hamiltondiocese.com. 

*** 
 

DIOCESAN WEDDING ANNIVERSARY 

Are you celebrating your 25th, 

40th, 50th, 60th    or more 

Wedding Anniversary in the 

year 2020?  If you are, you are 

cordially invited to join couples 

from across the Diocese of 

Hamilton for Wedding 

Anniversary Mass on Sunday, 

June 14, 2020 at the Cathedral Basilica of Christ the King 

in Hamilton at 1:30 P.M. (Space allows room for 

Anniversary couples only - those married 60 years or more 

are allowed 1 guest).  For further information contact: 

Lena at 905-528-7988 ext. 2249. Please Register on-line 

at: www.hamiltondiocese.com . 

*** 
 

MARRIAGE TIP: New Year’s Resolutions are often lofty 

goals that don’t last too long after they are made. This year 

skip the resolutions and plan for a specific change in your 

couple relationship: a date night once a month (weekly if  

that is realistic); time at the end of each day to ask, what  

 

http://www.hamiltondiocese.com/
http://www.hamiltondiocese.com/


19 STYCZEŃ, 2020  - 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. 

did we do good today, what could we do better; holding hands 

on walks or while shopping; sharing a coffee every morning 

before the kids wake up or work interferes; finding one thing 

to thank your spouse for daily; looking for moments to 

compliment. There are so many more possibilities, so take the 

time to do something! At the end of 2020 you will feel a 

renewed sense of connection and love – try one or try them all, 

but do try something! 

 

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

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

 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dzisiaj rozpoczynamy 

lekturę 1 Listu Św. Pawła do 

Koryntian, który będzie nam 

towarzyszył przez szereg 

niedziel. Paweł, wierny 

świadek Ewangelii, daje 

świadectwo o zapowiadanym 

Słudze Bożym, na którym spoczął Duch Święty; o Jezusie 

Chrystusie, którego Apostołem stał się z woli Bożej. 

Słuchając dziś słowa, jakie Pan do nas kieruje, pomyślmy 

o naszym powołaniu i posłannictwie w świecie.  

*** 
 

OPŁATEK PARAFIALNY: 
 

12 stycznia w naszej 

Wspólnocie Parafialnej 

miał miejsce Uroczysty 

Obiad z Opłatkiem. 

Serdecznie dziękujemy 

organizacjom parafialnym 

oraz wszystkim tym,  

którzy czynnie włączyli się 

w organizowanie tegorocznego Opłatka, a w szczególności: 

Radzie Parafialnej, Arcybractwu Matek Chrześcijańskich za 

smaczną kolację i ich ciężką pracę w kuchni; dziękujemy 

również wszystkim osobom pomagającym w zmywaniu 

(Żywy Różaniec). Na słowa wdzięczności zasługuje pani 

Beata Ohl za przygotowanie pysznego deseru. Dziękujemy 

naszej niezastąpionej dekoratorce: pani Basi Wilczyńskiej – za 

piękne stroiki na stoły. Nasze szczególne podziękowanie 

składamy głównym sponsorom Opłatka – właścicielom 

sklepu „Euro Food” – panom: Tomaszowi Chudyk, 

Bogdanowi Pelczar i Janowi Głogowskiemu. 

W Bożo- Narodzeniowy nastrój wprowadziły nas kolędy w 

wykonaniu Chóru Parafialnego pod kierunkiem pana 

Zenona Knopińskiego – dziękujemy za uświetnienie 

wieczoru i możliwość wspólnego kolędowania.  
 

Dziękujemy również Wam Drodzy Parafianie i Goście  

za Waszą obecność i za wspólnie przeżywaną radość. 
Niechaj składane życzenia pozostaną z nami 

na cały Rok 2020. 

*** 
 

21- 22 styczeń  
 

 

Babciu droga!  

„Tak wiele mnie nauczyłaś,  

tak wiele uśmiechu mi dałaś,  

na spacery ze mną chodziłaś,  

kiedy byłam jeszcze mała.  
 

Do snu nuciłaś piosenki,  

byłaś zawsze blisko mnie  

więc podziękować Ci,  

Babciu za to wszystko chcę. 
 

 Żyj długo w spokoju 

 i uśmiechaj się, 

 bo uśmiech jest najważniejszy 

 i to, że kocham Cię!” 
 

Wszystkim kochanym Babciom i Dziadkom 

składamy najserdeczniejsze życzenia. 
*** 

 

I KOMUNIA ŚW.:  Religia dla dzieci w poniedziałek, 20 

stycznia o godz. 6:00 wiecz. w Sali Parafialnej. 

*** 
GRUPA BIBLIJNA: poniedziałek, 20 stycznia o godz. 

7:00 wiecz. w Centrum Parafialnym. 

*** 
PIĄTEK, 24 STYCZEŃ, 2020 

- G. 6:00 – 7:00 wiecz.- ADORACJA Najśw. Sakramentu  

- G. 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 26 stycznia po Mszy Św. o 

godz. 11:30.   

 

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

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


