
Drodzy Parafianie!  

Z końcem tego roku minie już 108 lat istnienia Parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Kitchener. Pozwólcie, że złożę Wam serdeczne i głębokie podziękowanie za 

wszelkie Wasze zaangażowanie w życiu duszpasterskim i wsparcie finansowe. Wasze 

przywiązanie do tej świątyni jest świadectwem Waszego wiernego trwania „przy wierze 

naszych Ojców”, z pokolenia na pokolenie.   

Zakorzenieni w 2000 historii i tradycji Kościoła Chrystusowego, nie możemy nie 

zauważyć postępu techniki w rozwijającym się z zawrotną prędkością XXI wieku. Idąc z 

duchem czasu, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener, wprowadza - jak 

wiele innych parafii naszej diecezji - elektroniczny system przekazywania ofiar 

pieniężnych na konto parafii; obok używania tradycyjnych kopertek.  

Autoryzowany Przelew (Pre-Authorized Giving Plan) polega na elektronicznym 

pobieraniu z konta bankowego parafianina wyasygnowanej kwoty i przekazywaniu jej 

drogą transferową na konto parafii. Rejestrując się w tym systemie, wierny wyznaczy stałą 

sumę pieniężną, która raz w miesiącu będzie pobierana z konta właściciela. Wszystkie 

przekazane ofiary otrzymują pokwitowanie do rozliczenia podatkowego.  

Zachęcam parafian do korzystania z nowej oferty finansowego wspierania naszego 

kościoła. Ten nowy system zadowoli oczekiwania tych, którzy nie używają gotówki lub 

czeków. Ponadto zmniejszy ogromną ilość kopert, które parafia musi przechowywać w 

archiwum. Ministerstwo Finansów (Revenue Canada) wymaga, aby wszystkie kopertki 

były przetrzymywane przez okres 7 lat. Niestety, nasza plebania nie dysponuje 

odpowiednio obszernym pomieszczeniem na ten cel.  

Osoby, które pragną korzystać z Autoryzowanego Przelewu, proszone są o 

wypełnienie załączonej formy (Pre-Authorized Giving) i zwrócenie jej wraz z czekiem 

(void) do kancelarii parafialnej. Zaznaczona miesięczna kwota, będzie pobierana z konta 

parafianina 20 dnia każdego miesiąca. Specjalne kolekty (np. na Misje, Seminarium, 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie itd.) nie będą pobierane z konta. Ofiary na ten cel będzie 

można składać w oddzielnych kopertkach umieszczonych w rocznym pakiecie. Ponadto 

parafianie, którzy zdecydują wycofać się z automatycznego przelewu transferowego, mogą 

to uczynić w każdym czasie informując uprzednio biuro parafialne. Ci, którzy nie chcą 

korzystać z nowego systemu, mogą nadal używać swoje niedzielne kopertki lub składać 

monetarne ofiary(w gotówce).  

W duchu wdzięczności za sprawowane sakramenty i posługę duszpasterską 

miejscowych kapłanów na przestrzeni długich lat, każda rodzina powinna poczuwać się 

odpowiedzialna do finansowego wspierania swojego kościoła. Na 1 050 zarejestrowanych 

rodzin jedynie 520 używa kopertki. Roczny budżet operacyjny naszej świątyni zamyka się 

w kwocie $ 350, 000. 00 – 400, 000. 00. Rozliczenie finansowe jest przedstawiane 

parafianom rokrocznie w miesiącu marcu.  



Jakie są istotne wydatki naszej parafii na przestrzeni roku?  

- parafialny podatek na Kurię Biskupią (zwany dawniej „Cathedraticum”) wynosi 

11 % przychodu naszej parafii (w 2019 r. kwota opiewa na sumę $38, 091.00) 

- utrzymanie i remont kościoła i budynków parafialnych 

- wydatki liturgiczne na zakrystię 

- opłata podatków i ubezpieczenia  

- pensja proboszcza (jest przekazywana do zakonu)  

- wynagrodzenie pracowników kościelnych (sekretarka, organiści, kościelny). 

 Wybuch pandemii w marcu tego roku, w swych skutkach doprowadził do 

zamknięcia na terenie Kanady wszystkich obiektów sakralnych na okres trzech miesięcy. 

Ponowne ich otwarcie pozwala gromadzić się wiernym tylko w 30 procentach pojemności 

świątyni. Taka tragiczna sytuacja spowodowała niepowetowane straty finansowe naszej 

parafii i silnie zachwiała jej roczny budżet. Rozpowszechniająca się pandemia może 

skutkować ponownym zamknięciem kościołów. Używanie Autoryzowanego Przelewu 

(Pre-Authorized Giving Plan) przez parafian w tak trudnych czasach przyczyni się 

znacznie do finansowego wsparcia naszej parafii i uzdolni ją do pełnienia swej zaszczytnej 

misji.  

Jako proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener dokładam 

wszelkich starań, aby budynki kościelne były utrzymane schludnie, czysto oraz 

remontowane na bieżąco, rok po roku. Staram się również dbać o jak najlepszą kondycję 

finansową naszej parafii. Wkrótce stajemy naprzeciw nowym wyzwaniom (rozpoczniemy 

kampanię finansową „One Heart One Soul”) tak, aby funkcjonalność naszego kościoła była 

przystosowana do wymogów i standardów XXI wieku. Nie jest to łatwe zadanie, kiedy 

mamy utrzymać 108-letni obiekt zabytkowy, jakim jest nasza piękna świątynia. Aby 

sprostać tym trudnym zadaniom potrzebne jest aktywne zaangażowanie wszystkich 

parafian i lokalnych organizacji. Duchowa i materialna troska o nasz kościół przyczyni się 

do pogłębienia kultu Bożego oraz upiększenia sprawowanej Liturgii. Nie pozwoli nam 

również zapomnieć, że tu na Obczyźnie, z dala od naszego umiłowanego Kraju, mamy 

swoją polonijną świątynię, która gromadzi nas w jedną Rodzinę Parafialną.  

Kończąc ten list swoją modlitwą obejmuję każdego z Was oraz wszelkie inicjatywy 

czekające nas w nadchodzącym Roku Pańskim 2021. Żywię głęboką nadzieję, że nowa 

forma finansowego wspierania parafii o nazwie „Pre-Authorized Giving Plan” znajdzie 

uznanie i zostanie pozytywnie zaakceptowana przez  wiernych. 

Szczęść Boże w Roku Świętego Józefa, 

Ks. Adam Wróblewicz, CR 


