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MASS INTENTIONS:  
 

Monday – Jan. 18  
 

8:00 A.M. (E) ) - For all mothers who are contemplating an 

abortion so they can receive support to keep children alive 

Tuesday – Jan. 19  

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

- God’s blessing and protection of the Holy Mother for 

Alexander   

Wednesday – Jan. 20 

8:00 P.M. (E) ) - For all mothers who are contemplating an  

abortion so they can receive support to keep children alive 

 

7:00 P.M. (P) Nowenna do M. B. Nieustającej 

Pomocy 

†  Jerzy Dunaj – 30. dzień po śmierci 

†  Anna Podsiadłowska                – M.A. Piątkowski  

†  Wojciech Plaga                              – Rodzina  

†  Wacław Ciosk w rocz. śmierci                  – Żona 

†† Anna Krzeczkowska i Danuta Wyszotrawka – 23. 

rocznica śmierci                            – Rodzina   

†† Michalina, Stanisław, Jarosław Moczarski   – Rodzina  
 

Thursday – Jan. 21 – St. Agnes 
 

7:00 P.M.(P) †† Leo & Emma Resch              – Córka    
 

Friday – Jan. 22  

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Wacław Ciosk                             – J. Gałecka 

†  Anna Podsiadłowska                  – I.S. Krukowski   

†  Edmunt Zygało                            – W. Zygało 

†† Józef, Jan Dunaj                           – W. Zygało     

†† Maria, Ernest Kulik                          – Rodzina 
 

Saturday – Jan. 23  
 

 

 5:00 P.M. (P.) † Anna Podsiadłowska         – Parafia  
  

Sunday – Jan. 24 – 3RD SUNDAY IN ORINARY TIME                       

10:00 A.M. (E) †  Matthew Giorgio      – Giorgio Family              
 

11:30 A.M. (P) †  Irena Mazurska         – W. Brodnicka              

               †† Janina, Władysław Krzyżak   – Córka  
                
  

 

*** 
Due to Covid-19 Parish Office is closed until Feb.11, 2021. 

Phone call messages and emails will be checked by Fr. 

Adam.  

*** 

INCOME TAX RECEIPTS  
All contributions received before December 31, 2020 will be 

included in Income Tax Receipts which will be issued at the 

beginning of February 2021. Please notify the Parish Office if 

you have moved and changed your address and/or phone 

number. 

SPIRITUAL REPORT – SPRAWOZDANIE DUCHOWE 

 

Year 2019 2020 
 

Number of Parishioners  

– Ilość Parafian:  

 3252 

Number of Baptisms  

– Ilość Chrztów:   

14 12 

Number of First Communions – 

Ilość dzieci do I Komunii św.: 

13 0 

Number of Confirmandi – 

Ilość młodzieży do Bierzmowania: 

13 0 

Number of Marriages  

– Ilość Ślubów: 

8 2 

Number of Funerals  

– Ilość Pogrzebów:    

18 14 

  

♥♥♥♥♥♥♥ 
 

“For everything there is a season... 

       …a time to be born.” 

We welcome to the Family of God those, who through the 

waters of Baptism became the children of God in our 

church last year: 
  

”Wszystko ma swój czas...jest czas rodzenia...” 

Zeszłego roku do wielkiej Rodziny  

Bożej przez Sakrament Chrztu św.  

udzielony w naszej świątyni zostali przyjęci:   
 

 Milena Kamiński; Maya Williams; Scarlett 

Williams; Anastazja Mossing; Olivia Wittie; Mikaela 

Kathen; Olivia Masłowski; Elena Piotrowski; Mia 

Raczyński; Makenzie Lusted, Natalia Waluś; Maya 

McKay. 
♥♥♥♥♥♥♥ 

 

Sacrament of Marriage: 

We congratulate and offer our prayers to  

the following couples, who celebrated their Sacrament of 

Marriage in our church last year: 
 

Naszą modlitwą ogarniamy oraz składamy jak 

najserdeczniejsze życzenia parom, które zawarły 

sakramentalny związek małżeński: 
 

 Alice Garstka & Tyler Reeve; Magdalena 

Olszewski & Tillo Walch. 
♥♥♥♥♥♥♥ 

 

“For everything there is a season ... a time to die.” 

Those whom God called to His Eternal Kingdom from 

our Parish Family last year are:  
 

”Wszystko ma swój czas... 

                ...jest czas umierania”. 

Modlitwie wiernych polecamy tych, których Bóg powołał 

z tego świata przed swoje Święte Oblicze z naszej 

Rodziny Parafialnej: 



17 STYCZEŃ 2021 – DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 
 

 

 Wacław Ciosk; Barbara Pożarkowska; Wojciech Plaga; 

Ludwik Twarowski; Edward Gromek; Loretta Mongeon; 

Tadeusz Śpiewak; Longina Szelążek; Franciszek Ostojski; 

Emilia Clark; Stanley Zuwala; Irena Mazurska; Andrzej 

Jaskulski; Steven Ditner. 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*** 
DEEP APPRECIATION 
 

Sacred Heart Parish depends entirely on the 

generosity of our parishioners. 

We are extremely grateful for your overwhelming support and 

extend our heartfelt gratitude for your care and involvement in 

the life of our parish.  
 

If you wish, your offerings can be put in the mailbox during 

lockdown, or you can consider a new form of support by using a 

Pre-Authorized Giving Plan. 
 

Pre–Authorized Giving Plan: through scheduled monthly 

transfers. Forms are available on the parish website. Fill out the 

form, attach a void cheque and place the form in a sealed 

envelope and put it in the parish office mailbox or send it by 

mail.  

*** 

TRANSMISSION OF THE HOLY MASSES 
 

The Holy Masses in English are broadcasted from our church 

on Monday, Tuesday, and Wednesday at 8:00 A.M. and on 

Sunday at 10:00 A.M.  

The Masses in Polish are live streamed on Wednesday, 

Thursday and Friday at 7:00 P.M., on Saturday at 5:00 

P.M. and on Sunday at 11:30 A.M. 
 

For broadcasts of the Holy Mass: 

- visit the parish website, www.kitchenercr.com  

- Click Live Masses on the ribbon at the top of the page.  

- Click the link found at the bottom of the page: 

https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener 

- Select the event for the current date 

 

The live broadcast is active 10 minutes before the 

scheduled Mass. No Facebook account is required to watch 

the live stream.   

 

*** 
Zmiana adresu lub telefonu 

Bardzo prosimy wiernych, którzy w ostanim czasie zmienili 

adres i/lub telefon o poinformowanie Kancelarii Parafialnej. 

Początkiem lutego wystawione zostaną pokwitowania do 

rozliczenia podatkowego - Income Tax Receipts - za ofiary 

złożone do końca roku 2020. W tym celu prosimy o 

uaktualnienie swego miejsca zamieszkania. Nowy adres można 

również wpisać na kopertkach niedzielnych zaznaczając: 

Uwaga – nowy adres. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu 

bieżącej ewidencji parafialnej. 

Biuro Parafialne jest zamknięte do 11 lutego 2021 

roku. Wiadomości telefoniczne i e-maile są 

sprawdzane na bieżąco przez ks. Adama. 

*** 
TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH 
 

Msze święte są transmitowane z naszego kościoła w 

poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8:00 rano w 

języku angielskim oraz w środę, czwartek i piątek o 

godz. 7:00 wieczorem w języku polskim. 
 

Niedzielne Msze święte:   

-  w języku polskim;  

   o godz. 5:00 wieczorem ( sobota)  

   oraz o 11:30 rano w niedzielę 

-  w języku angielskim: o godz. 10:00 rano. 
 

Na transmisje Mszy św.  

- otwieramy parafialną stronę internetową  

 www.kitchenercr.com 

- na pasku u góry wybieramy Na żywo / Live Masses 

- na samym dole podany jest link do transmisji:  

https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener  

- należy kliknąć na link i wybrać bieżącą  

 lub zarejestrowaną wcześniej transmisję 

- 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Św. można  

 połączyć się z przekazem audio-wizualnym 

- nie wymagane jest konto na Facebook-u.  
  

*** 
 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA: 

21 – 22 STYCZEŃ  
 

 

     Droga Babciu / Kochany Dziadku! 

„Niech szacunek świata skronie Twe oplecie, 

    Niech Ci samo szczęście da Pan Bóg na świecie!” 
 

Wszystkim naszym kochanym Babciom i Dziadkom 

składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia, 

dziękując jednocześnie za ich miłość i troskę. A tych, 

którzy odeszli już do wieczności polecamy Miłosierdziu 

Bożemu. 
 

*** 
 

„Nie umiera ten,  

kto trwa w pamięci żywych!" 
 

 

Serdeczne wyrazy współczucia składamy Rodzinie i 

Przyjaciołom   
 

Śp. ANNY PODSIADŁOWSKIEJ 
 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym 
 

http://www.kitchenercr.com/
http://kitchenercr.com/en/live-masses/
https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener
https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener
https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener
http://www.kitchenercr.com/
http://kitchenercr.com/pl/transmisja-na-zywo/
https://www.facebook.com/SacredHeartParishKitchener

