
161  DECEMBER 27, 2020 – THE FEAST OF THE HOLY FAMILY  

 
 
 

 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 

 

 

 

 MASS INTENTIONS  
- INTENCJE MSZALNE:  

Monday – Dec. 28 – The Holy Innocents  
 

8:00 A.M. (E) ) – God’s blessing for Teresa & Mark Nytch 

                  on their wedding anniversary – J. Nytch 

Tuesday – Dec. 29 

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

† Anna Rachfałowski                            – Family              

Wednesday – Dec. 30 
 

8:00 P.M. (E) † Zbigniew & Adfela Zambrzycki – Family 
 

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

              Nieustającej Pomocy 

-  Dzięk.-błag. w int. Iwony i Tadeusza w rocznicę ślubu       

†  Marian Sikora                        – Rodz. Magolon                                

†  Wojciech Plaga                              – Rodzina 

†† Marianna, Józef Magolon                    – Rodzina 

†† Wiesława, Ewa, Marian Przybyłowski – I.S. Krukowski   

Thursday – Dec. 31 -  
 

8:00 A.M.(E)  †   Teresa Dyńka             – Daughter     

5:00 P.M.(P) -   Dzięk.-błag. w int. Lilianny i Wojciecha 

                  Król w 33 rocznicę. ślubu 
 

Friday – Jan. 01 - THE SOLEMNITY OF MARY, 

                  THE HOLY MOTHER OF GOD 

                  ŚWIĘTO BOŻEJ RODZICIELKI 
 

 8:30 A.M. (P)  - Dzięk-błag. w int. Iwony i Tadeusza  

                  Pawelec w rocznicę ślubu 

 

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

11:30 A.M. (P) †  Zygmunt Widera      – Córka z rodz.  
 

Saturday – Jan. 02 - St. Basil the Great,  

                     St. Gregory Nazianzen 
 

 9:00 A.M.(P.) -  W intencji zadośćuczynienia 

Niepokalanemu Sercu Maryi za zło 

popełnione przez grzeszników 
 

 5:00 P.M. (P.) † Tomasz Haberny w 16 r. śmierci – Córka  
  

Sunday – Jan. 03 – EPIPHANY OF THE LORD 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI / OBJAWIENIE PAŃSKIE 
 

 8:30 A.M. (P) † Longina Szelążek              – Rodzina          
 

10:00 A.M. (E) † Alexander Clements           – Family               
 

11:30 A.M. (P) † Kazimierz Woś                – Rodzina               

  
 
 

Sunday offerings: Dec. 20, 2020  

Offertory:                              $5,341.00    

Building Fund:                           $130.00 

Christmas collection:                     $205.00 
 

Thank You for your generous donations. 

Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

*** 
 

 

 

Wishing you the blessings of the Holy Family 

at Christmas Season and through each day of the New 

Year 2021. 

  Heartfelt wishes from  

 

Fr. Adam and employees 
 

*** 

Due to Covid-19 Parish Office is closed until 

Saturday, Jan. 23rd, 2021. 

*** 

TRANSMISSION OF THE HOLY MASSES 
 
Due to the new provincial lockdown, on December 26 

2020, all churches, including Sacred Heart, will need to 

close until at least January 23. The only exceptions will 

be for funerals, baptisms and weddings which are limited 

to 10 people in the church, including the priest. The 

schedule of Holy Masses that will be broadcast from our 

church is on the parish website.  

 

For broadcasts of the Holy Mass, no Facebook 

account is required. Simply click on the link to the 

page:  

https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener 

*** 

Solemnity of Mary, Mother of God, January 1, 2021 

is a day of obligation – the faithful are bound to 

participate in a Mass.  

 

World Day of Peace – January 1st. The World Day of 

Peace was established by St. Pope Paul VI in 1968 who 

asked that “every year, this commemoration be 

repeated as a hope and as a promise, at the beginning of 

the calendar which measures and outlines the path of 

human life in time, that Peace with its just and 

https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener
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27 GRUDZIEŃ 2020 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 
  

 

 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 

 

 

beneficent equilibrium may dominate the development of 

events to come.” Each year has a specific theme, chosen by 

the Holy Father. Message of His Holiness Pope Francis for 

the Celebration of the 53rd World Day of Peace:” May the 

God of peace bless us and come to our aid. May Mary, Mother 

of the Prince of Peace and Mother of all the peoples of the 

earth, accompany and sustain us at every step of our journey 

of reconciliation. And may all men and women who come 

into this world experience a life of peace and develop fully the 

promise of life and love dwelling in their heart.” 

*** 
TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH 

W związku z wprowadzoną 26. grudnia kwarantanną, kościoły 

– łącznie z naszym – pozostają zamknięte dla publicznego 

sprawowania kultu co najmniej do 23 stycznia (z wyjątkiem 

pogrzebów, chrztów oraz ślubów przy ograniczeniu do 10 osób 

w kościele włącznie z kapłanem). W oddzielnym załączniku 

podajemy grafik Mszy świętych, które transmitowane będą z 

naszego kościoła (na stronie internetowej parafii) w podanych 

dniach i godzinach. 

 

Na transmisje Mszy św. 

(https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener )  

nie potrzeba mieć konta na Facebooku.  

 

*** 
Biuro Parafialne jest zamknięte do 23 stycznia 2021 roku. 

 

*** 
Niedziela Świętej Rodziny – 27 grudzień. 

Modlitwa św. Jana Pawła II w intencji rodzin:  

 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na 

ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem: - spraw, aby każda 

rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna, Jezusa 

Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, prawdziwym 

przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń; - 

spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 

ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie; - 

spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne 

oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i 

miłości; - spraw, aby miłość, umocniona łaską sakramentu 

małżeństwa, okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i 

kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny; - spraw 

wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny 

z Nazaretu – aby Kościół mógł owocnie spełniać swe 

posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny wśród wszystkich 

narodów ziemi. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w 

jedności Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

 

Szczęśliwego Nowego 

Roku!!!  
 

Niech w tym Nowym 2021 Roku 

Maryja, Boża Rodzicielka otoczy 

Was wszystkich swoją opieką i   

poprowadzi do Jezusa.   
         

                     Życzy Ks. Adam   

 

*** 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia – 

święto obowiązkowe – przykazanie Boże i kościelne 

zobowiązuje nas do uczestnictwa w tym dniu w 

Eucharystii. W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół 

stawia nam przed oczy postać Najświętszej Maryi Panny 

jako Świętej Bożej Rodzicielki. Poleca nam, abyśmy 

razem wybrali się w nieznaną nam drogę, jaką z woli 

Bożej mamy w tym roku do przebycia. Zaufajmy Jej 

zatem i prośmy Ją,  aby jak kiedyś chroniła Jezusa przed 

grożącymi Mu niebezpieczeństwami, nas także otaczała 

w tym roku płaszczem swej przemożnej opieki. 

*** 
 

Na Nowy Rok! 
 

Przedwieczny Boże, za Twoim wyrokiem. Schodzi dzień 

po dniu, mija rok za rokiem. Nawet tysiqc lat giną w 

wieczności, Jak krople deszczu w morskiej głębokości. 

Jak sen mijają chwile tego świata, Dni i tygodnie, 

miesiące i lata. Za Twoją wolą potajemnie, skrycie, Wraz 

z prądem czasu płynie ludzkie życie; Człowiek 

codziennie bliżej grobu kroczy, Aż raz na wieki śmierć 

mu zamknie oczy. Minął rok stary, a nowy już wschodzi; 

Ścisły rachunek uczynić się godzi. Z wszystkich 

czynności ubiegłego lata. Czy za nie czeka kara lub 

zapłata? Kto za swe grzechy zaciągnął był długi, Niech w 

Nowym Roku gromadzi zasługi; Aby, gdy stanie u 

wieczności bramy, Mógł się wykazać dobrymi czynami. 

Uważ, człowiecze, ile w zeszłym roku Użyczył Bóg ci 

łask na każdym kroku; Pozwolił dożyć w zdrowiu nowe 

lato, Przyrzeknij Jemu wiernie służyć za to. Potężny 

Boże, Stwórco ludzi, świata! W Twoich są rękach nasze 

dni i lata. Racz nam w tym Nowym Roku błogosławić I 

pokój między narodami sprawić. Błogosław kraj nasz, 

pola, wioski, miasta, Miejże w obronie stary gród Piasta! 

Spraw, byśmy wszyscy wiernie Ci służyli. Potem wraz w 

niebie na wieki chwalili. 

                                    Jan Kochanowski 

https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener

