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 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Dec. 07 - St. Ambrose 
 

8:00 A.M. (E) ) †† Members of the Nytch, Chominiec and  

                   Monasterski Family           – J. Nytch  
 

Tuesday – Dec. 08 – Solemnity of the Immaculate 

            Conception of the Blessed Virgin Mary 
 

            Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P. 
 

8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help 

               - God’s blessing for Damian and Maria  

12:00 noon – 1:00 P.M. – GODZINA ŁASKI 

7:00 P.M.(P) - W int. Edwarda Kramczyńskiego i jego rodziny                           

Wednesday – Dec. 09 
 

8:00 P.M. (E) † Maria Cecilia Nguyen Thi Kim Van – H.Pham 
 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej  

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże, opiekę N.M.P. dla Antosia z okazji urodzin 

†  Maria Kowalczyk                                – Córka 

†  Wojciech Plaga                                 – Rodzina 

†† Jan, Maria Nowak                              – Rodzina 

†† Bronisława, Józef Pikulski                      – Rodzina   
 

Thursday – Dec. 10 
 

8:00 A.M. (E) )†  Marianna Pajda          – I. Bardonioutis  

Friday – Dec. 11 
 

8:00 A.M. (E) † Barbara Pożarkowska         – N. Faclaris  

 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Michalina Moczarska w 3 rocznicę śmierci       – Dzieci                         

†  Franciszek Szwed                              – Rodzina                             

†  Tadeusz Nowak w 4 rocznicę śmierci       – Żona z rodz.                            

†  Kazimierz Wałęsa w 15 rocznicę śmierci – Żona z dziećmi 

†  Stanisław Kukwa                        – Żona z dziećmi 

†† Marianna, Józef Magolon                       – Rodzina 

†† Zofia, Władysław Mosiądz                      – Rodzina 

†† Alina, Maria, Piotr Wałęsa                      – Rodzina 

†† Marianna, Jan Niemczewski                    – Rodzina  

†† Z rodziny Niemczewski                        – Rodzina  

†† Janina, Franciszek Tórz                    – Córka z rodz.                       

†† Roman, Bogdan, Henryk Tórz                  – Rodzina                    
 

Saturday – Dec. 12 – Feast of Our Lady of Guadalupe 
 

5:00 P.M.(P.) † Helena Ostojska                  – Donna                       

Sunday – Dec. 13 – THIRD SUNDAY OF ADVENT 

                     TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 
 

 8:30 A.M. (P) † Michalina Moczarska w 3 r. śmierci – Dzieci   
 

10:00 A.M. (E) - For the triumph of Immaculate Heart of  

                 Mary                         – I. Nowak     
 

11:30 A.M. (P) † Jan Kołodziejczyk w 3 rocznicę śmierci 

                                      – Rodzina Kozłowski  

  

Lectors & Commentators –December 12/13, 2020 
 

 5:00 P.M.   W. Wilczyński 

 8:30 A.M.  J. Jasiak 

10:00 A.M.  S. Woodworth 

11:30 A.M.  F. Kasprzak 

*** 

Eucharistic Minister – Polish Mass 
 

11:30 rano     Damian Kobyłka  
 

*** 

SURVEY: 

Dear Parishioners, 
 
 

Due to the safety precautionary restriction resulting from 

the pandemic, Sacred Heart Church in Kitchener 

accommodates only 30% capacity of all our 

parishioners. This means that about 70% of our 

parishioners will not participate in the upcoming Advent 

and Christmas celebrations without making changes to 

the liturgical schedules.   
 

Parish survey statistics indicated that 78% (167 people 

out of 212 participants) declared a desire to change the 

Saturday evening Liturgy celebrated in English into 

Polish instead to remedy this situation. Attendance at 

this Mass has dropped gradually and drastically over the 

years, and our most recent statistics show that the 

average number of participants is 30 people. 
  

The Diocese of Hamilton has authorized me, as the 

Pastor of this Parish, to make this change, effective next 

week. As indicated in the survey, starting Saturday 

December 5th, the 5p.m. Liturgy will be celebrated in 

Polish.  

An English language Liturgy is celebrated on Sundays at 

10:00 a.m. An English language Liturgy daily Masses: 

Monday – Friday: 8:00 a.m.  
 

We thank you in advance for understanding this 

situation.  

     *** 
THE SECOND SUNDAY OF ADVENT 

 

Before the Mass begins each Sunday during 

Advent, there is a prayer and the ceremony of lighting 

the Advent Candle. If you and members of your family 

would like to offer your services for this liturgical 

celebration, please call the office or see Fr. Adam about 

the time and date that you would prefer. 

         *** 
CHRISTMAS CONFESSION  
 

Fourth Sunday of Advent (Dec. 20) from 

3:00 till 4:00 P.M. Additional priests will 

be available.  



06 GRUDZIEŃ 2020 – DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 
  

 

 

 

 

 CHRISTMAS FLOWERS  
Parishioners, who wish, can make a donation for 

sanctuary Christmas flowers in memory of 

deceased loved ones. Mass for them will be celebrated on 

Christmas Day, Dec. 25th, at 10:00 am in English and at 11:30 

am in Polish. Christmas wafers and St. Joseph Sunday Missals 

for 2021 are available in the Sacristy or in the Parish Office. 

                    *** 
Sunday offerings: Nov. 29, 2020  
 

Offertory:                               $4,195.00;    

Building Fund:                            $100.00; 

Candle Project:                            $570.00  
 

Thank You for your generous donations. 

Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

*** 
ANKIETA: 

DRODZY PARAFIANIE,  
 

Ze względu na obowiązujące obostrzenia w czasie panującej 

pandemii koronawirusa, nasz kościół może być wypełniony 

jedynie w wymiarze 30% pojemności.  
 

To znaczy, ze około 70% parafian nie mogłoby uczestniczyć 

we Mszach św. w okresie Adwentu i Świat Bożego 

Narodzenia bez przeprowadzenia koniecznych zmian w 

rozkładzie nabożeństw świątecznych.  
 

Wyniki przeprowadzonej ankiety przedstawiają się 

następująco: 78% (167 parafian z 212 osób biorących udział 

w ankiecie) opowiedziało się za wprowadzeniem Liturgii Mszy 

Świętej w języku polskim w soboty o godz. 5:00 wieczorem, 

zamiast Mszy św. sprawowanej w języku angielskim. Na 

przestrzeni lat uczestnictwo w Eucharystii celebrowanej w 

języku angielskim drastycznie spadło. Ostatnie statystyki 

odnotowują, że frekwencja uczęszczających na tę Mszę św. 

wynosi około 35 osób.  
 

Po przeprowadzonej ankiecie, Diecezja Hamilton upoważniła 

mnie, jako proboszcza tej parafii, do wprowadzenia powyższej 

zmiany. Tak jak wskazywała ankieta, począwszy od soboty 

5. grudnia, Msze Święte o godz. 5:00 wieczorem będą 

odprawiane w języku polskim.  
 

Msze święte w języku angielskim są celebrowane w niedziele o 

godz. 10:00 rano. Msze święte po angielsku są również 

odprawiane codziennie: od poniedziałku do piątku, o godz. 

8:00 rano.  
 

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie tej wyjątkowej 

sytuacji. 

        *** 
 SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA odbędzie się w 

4-tą Niedzielę Adwentu, 20 grudnia od godz. 

3:00 do 4:00 po południu. 
 

  

 

 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N. M. P. 
 

8. grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowa Msza 

Św. o godz.7:00 wieczorem w języku polskim. 
 

Godzina Łaski dla Całego Świata 
 

8 grudnia 2020 r. godz. 12.00 do 13.00 
 
 

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego 

Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w 

Montichiari we Włoszech powiedziała: 
 

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 

8 grudnia, w południe obchodzono 

Godzinę Łaski dla całego świata. 
 

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę 

wiele łask dla duszy i ciała. 
 

Będą masowe nawrócenia. Dusze zimne 

jak marmur poruszone będą łaską Bożą 

i znów staną się wierne i miłujące Boga. 
 

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, 

jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych bliźnich. 
 

Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była 

rozpowszechniona i aby cały świat się o tym dowiedział. 
 

Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, 

które słuchają mego głosu i moje życzenia biorą sobie do 

serca. 
 

Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, 

niech modli się w domu, wówczas znajdzie pewną pomoc 

i uzyska z mojego serca opiekę i łaski". 

Przyjdź, aby wypraszać łaski 
 

          *** 
ZAPALANIE ŚWIEC ADWENTOWYCH 

Jednym z najbardziej wymownych 

zwyczajów Adwentu jest zapalanie świec 

adwentowych w czasie niedzielnej 

Eucharystii. Rodziny, które pragnęłyby wziąć udział w 

ceremonii zapalania świec proszone są o wybranie 

niedzieli, godziny i powiadomienie kancelarii lub ks. 

Adama. 

*** 
               

Zachęcamy wiernych do składania ofiar na 

kwiaty z okazji świąt Bożego Narodzenia 

dla uczczenia pamięci naszych drogich 

zmarłych. Msza św. w ich intencji będzie 

odprawiona w Dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia o 

godz. 10:00 w języku angielskim i o godz. 11:30 w języku 

polskim. Opłatki, kartki świąteczne i „Sunday Missals” są 

do nabycia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.  
 


