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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Jan. 25 – The Conversion of St. Paul  
 

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

abortion so they can receive support to keep children alive 
 

Tuesday – Jan. 26 – St. Tomothy and St. Titus 
 

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

†  Tadeusz Śpiewak                     – M.W.Bednarski 

 

Wednesday – Jan. 27 
 

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 Matki Bożej  

              Nieustającej Pomocy 

-  Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą 

   o zdrowie dla chorej mamy Gertrudy Widera 

-  O Boże błog. i światło Ducha Świętego dla  

   Michała z okazji urodzin                        – Rodzice 

-  O łaskę uzdrowienia z Covid dla Heleny   – Z. Adamczyk  

-  O powrót do zdrowia dla Darka            – W. Soczyński   

†  Anna Podsiadłowska                      – W. Soczyński   

†  Wojciech Plaga                                – Rodzina 
 

Thursday – Jan. 28- St. Thomas Aquinas 
 

7:00 P.M. (P) †  Barbara Pożarkowska   – Rodz. Bieniarz 
 

Friday – Jan. 29  
 

 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O błog. Boże i potrzebne łaski dla Grażyny i Bartosza  

   Zakrzewskich z ok. urodzin            – M.F. Zakrzewski 

†  Albina Zabłotnia                                – Rodzina  

†† Marianna, Józef Magolon                       – Rodzina 

†† Halina, Edward Rosiński                   – Córka z rodz. 

†† Maria, Ernest Kulik                             – Rodzina 

†† Tadeusz Śpiewak, Karolina Jedziniak           – Rodzina    
 

Saturday – Jan. 30  
 

 

 5:00 P.M. (P) †  Jarosław Moczarski – 4. rocznica śmierci     

Sunday – Jan. 31 – 4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
   

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

11:30 A.M. (P) -  Dzięk.-błagalna – 40 rocznica ślubu Maryli 

                  i Andrzeja Piątkowskich 

                †† Nauczyciele, uczniowie i członkowie  

                   Komitetu Rodzicielskiego – Polska Szkoła 

  

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

Phone call messages and emails will be checked by Fr. 

Adam.  

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.  
 

*** 
PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN 
 

In the first month of 2021, the Sacred Heart Church in 

Kitchener activated a new Pre-Authorized Giving Plan of 

collecting monetary payments. When registering in the 

above system, a parishioner determines a preferable 

amount of money that will be debited from the owner’s 

account on the 20th of each month. 
 

I would like to share with you this happy news that we 

have 18 families that have completed this application 

(posted on our parish website) link: 

http://kitchenercr.com/wp-content/uploads/2020/12/Pre-

Authorized-Giving-Form.pdf and are already using the 

new plan. In January 2021, we collected $ 972.00. In 

these crisis times, when churches are closed - due to the 

prevailing pandemic - every smallest offertory made for 

the needs of our Parish is of great value and is greatly 

appreciated by parish. Above all, we would like to thank 

all parishioners who are still using Sunday envelopes; as 

well as those who use an authorized transfer. 
 

I sincerely hope that the new plan of financial support for 

the parish called “Pre-Authorized Giving Plan” will be 

appreciated and positively accepted by many of the 

parishioners. May God Bless you abundantly.  

Fr. Adam 

*** 
PARISH CALENDARS FOR 2021 ARE AVAILABLE. 
 

In the year 2021, dedicated to 

St. Joseph, the Sacred Heart 

Parish has issued its own 

calendar. A beautifully 

published Polish-English 

calendar edited by Fr. Adam 

Wróblewicz, informs about 

parish events. These religious calendars can be purchased 

for $ 5.00. This year, our parish calendars include photos 

of St. John Paul II and short prayers / guiding thoughts 

about the greatest saint in the history of mankind – St. 

Joseph. These calendars are available through the 

generosity of Henry Walser Funeral Home. We are very 

grateful for their partial sponsorship and for the excellent 

and compassionate service they render to many of our 

families at the time of death.  
 

http://kitchenercr.com/wp-content/uploads/2020/12/Pre-Authorized-Giving-Form.pdf
http://kitchenercr.com/wp-content/uploads/2020/12/Pre-Authorized-Giving-Form.pdf


24 STYCZEŃ 2021 – TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 
 

 

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. 

*** 
MARRIAGE TIP OF THE MONTH:  God made us relational, 

so marriage meets our need for another in our lives and fulfills 

our deepest need to be known. Yet, sadly, too many married 

people feel lonely. So, why not make 2021 a year of joy? Talk to 

each other about your hopes for the future; tell your spouse 

about good things or bad that have occurred; share a joke or a 

frustrating event from your day. When we share are lives with 

another we connect more deeply, feel part of the others life and 

loneliness disappears.  

*** 
KALENDARZ PARAFIALNY NA ROK 2021  
 

W roku 2021, który poświęcony jest 

Świętemu Józefowi, Parafia 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

wydała własny kalendarz, w którym 

znajdziemy krótkie modlitwy / myśli 

przewodnie dotyczące największego 

– po Maryi, Matce Bożej – w 

dziejach ludzkości świętego. Wielkość Św. Józefa polega na 

tym, że był on Oblubieńcem Maryi i ziemskim Opiekunem 

Jezusa. Jak mówi św. Jan Chryzostom «stał się sługą 

powszechnego zamysłu zbawczego», błogosławiony Pius IX 

ogłosił go «Patronem Kościoła Katolickiego», papież Pius XII 

przedstawił go jako «Patrona robotników», a święty Jan Paweł 

II jako «Opiekuna Zbawiciela». Wielu ludzi przyzywa go jako 

«Patrona dobrej śmierci».  

Pięknie wydany polsko-angielski kalendarz pod redakcją ks. 

Adama Wróblewicza, informuje o najważniejszych 

wydarzeniach parafialnych. Wieńczą go podobizny 

największego z Polaków – Świętego Jana Pawła II, którego 100. 

rocznicę urodzin celebrowaliśmy 18. maja 2020. Program 

jubileuszowych obchodów tego ważnego w dziejach Kościoła 

Katolickiego wydarzenia  zostanie zwieńczony w kwietniu 

2021 roku (2. kwietnia przypada Dzień Jana Pawła II w 

Kanadzie ). 

Koszt wydania kalendarza został częściowo pokryty przez Dom 

Pogrzebowy Henry Walser, za co jesteśmy ogromnie 

wdzięczni. W podziękowaniu za duchowe i materialne 

wspieranie potrzeb naszego kościoła, a także ze względu na 

większą ilość zamówionych egzemplarzy, każda rodzina może 

zakupić (za opłatą $5.00 ) kilka kopii i ofiarować bliskim i 

znajomym – zbiorowe zamówienia mile widziane. Bądźmy 

dumni z przynależności do Parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa i zaczerpnijmy wzorce z życia Św. Józefa i Św. Jana 

Pawła II – niechaj oni będą przewodnikami naszego życia na 

każdy dzień roku 2021. 

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. 

*** 
Uwaga!  
 

Msze Święte zbiorowe celebrowane są TYLKO W 

ŚRODY I PIĄTKI – pozostałe Msze Św. mają 

indywidualną intencję. 

 
  

*** 
AUTORYZOWANY PRZELEW  

(PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN) 
 

W pierwszym miesiącu 2021 roku Parafia Najświętszego 

aktywowała nowy sposób pobierania opłat monetarnych. 

Rejestrując się w powyższym systemie, parafianin 

wyznacza stałą sumę pieniężną, która 20. dnia miesiąca 

będzie pobierana z konta właściciela. 
 

Dzielę się radosną nowiną, że już 18 osób wypełniło 

aplikację (zamieszczoną na internetowej stronie naszej 

parafii) link: 

http://kitchenercr.com/wp-content/uploads/2020/12/Pre-

Authorized-Giving-Form.pdf  i korzysta z nowego 

planu. W styczniu napłynęły ofiary na sumę $ 972.00 na 

potrzeby naszej świątyni. W tych kryzysowych czasach, 

gdy są pozamykane świątynie z racji panującej pandemii, 

każda złożona najmniejsza ofiara ma wielką wartość i jest 

bardzo doceniana przez miejscowego proboszcza. 

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy do tej pory 

używają niedzielnych kopertek, jak i tym osobom, które 

korzystają z autoryzowanego przelewu. 
 

Żywię głęboką nadzieję, że nowa forma finansowego 

wspierania parafii o nazwie „Pre-Authorized Giving 

Plan” znajdzie uznanie i zostanie pozytywnie 

zaakceptowana przez wielu wiernych.  
 

Serdeczne Bóg Zapłać. 

Ks. Adam 

*** 
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