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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Feb. 01  
 

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

abortion so they can receive support to keep children alive 
 

Tuesday – Feb. 02 – THE PRESENTATION OF THE LORD 

Ofiarowanie Pańskie / Matki Bożej Gromnicznej 
 

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

†  Wojciech Plaga                               – Family 
 

7:00 P.M. (P) † Marianna Wysocka – Córka z rodz.   
 

Wednesday – Feb. 03 – St. Blaise 
 

8:00 P.M. (E) † Edward Gromek – J.B. Wałęsa          
 

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

-  O opiekę Matki Najświętszej dla członkiń Arcybractwa  

   Matek Chrześcijańskich i ich rodzin 

-  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Adeli Pluta z okazji 

   urodzin                                   – M. Ziembicka   

-  O zdrowie i błog. Boże dla Pawła z okazji urodzin - Rodzina 

-  O błog. Boże i zdrowie dla babci Danieli         – Rodzina 

-  O błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i łaski w stanie  

   błogosławionym dla Anny               

†  Wojciech Plaga                                 – Rodzina                         

†  Stanisława Wenderlich                            – Córka   
 

Thursday – Feb. 04 - St. Thomas Aquinas 
 

7:00 P.M. (P) †  Bogdan Dziura                  – Rodzina 
 

Friday – Feb. 05 – St. Agatha 
          FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
 

 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  W intencji Katarzyny i poczętego w niej życia; o łaskę 

   zdrowia dla mamy i dziecka                     – Rodzice 

-  O Boże błog. i nieustanną opiekę Maryi dla Adeli Pluta  

                                                – E. Ciomplik  

†  Stanisława Wenderlich                            – Córka  

†  Waldemar Nieczyporowicz                        – Żona  

†† Tadeusz Śpiewak, Karolina Jedziniak           – Rodzina 

†† Cecylia, Władysław Musiał               – Rodz. Pietrzyk 

†† Genowefa, Ludwik Grum                       – Rodzina 
 

Saturday – Feb. 06 – St. Paul Miki and Companions  
       FIRST SATURDAY OF THE MONTH 

9:00 A.M.(P) - W int. zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu 

Maryi za zło popełnione przez grzeszników 
 

 

5:00 P.M. (P)  -  Za żywych i zmarłych Parafian     

Sunday – Feb. 07 – 5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
   

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

11:30 A.M. (P) -  Dzięk.-błagalna w intecji ks. Adama :  

              o życzliwość i dobrą współpracę  – Parafianie  
 

               Wymiana tajemnic różańcowych 
 

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

2021. Phone call messages and emails will be checked 

by Fr. Adam.  

          *** 
February 2nd –  

PRESENTATION OF THE LORD – 

WORLD DAY OF PRAYER FOR 

CONSECRATED LIFE. 
 

Mass in English at 8:00 A.M. and in Polish at 7:00 

P.M. 
 

The purpose of the day is “to help the entire Church to 

esteem ever more greatly the witness of those persons 

who have chosen to follow Christ by means of the 

practice of the evangelical counsels” as well as “to be a 

suitable occasion for consecrated persons to renew their 

commitment and rekindle the fervour which should 

inspire their offering of themselves to the Lord” (Saint 

John Paul II, 1997 – Ordo). 
 

Please pray for all those who have made commitments in 

the consecrated life, and be sure to thank them on their 

special day. May they continue to be inspired by Jesus 

Christ and respond generously to God’s gift of their 

vocation. For more information about Consecrated Life 

please visit: resurrectionists.ca, vocations.ca, or 

vocationculture.ca. 

*** 
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.  

*** 
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. 

 



31 STYCZEŃ 2021 – CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

 

 
 

 

Pani Gromniczna 
 

Pani Gromniczna Matko 

Światłości 

pośród burz i zawiei 

śpieszysz do dzieci swoich 

niosąc światełko nadziei 
 

Wśród niebezpieczeństw życia 

gdy trudne nasze drogi 

do Ciebie się uciekamy 

byś ratowała od trwogi 
 

Kiedy ostatnia iskierka 

w powiece naszej zaśnie 

światło, które przyniosłaś 

nigdy, przenigdy nie zgaśnie 
 

Ono nas poprowadzi 

gdy ostatnia godzina 

płomieniem żywej wiary 

prosto do Twego Syna 

*** 
2 LUTEGO - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
 

Msza Św. w języku angielskim o godz. 8:00 rano oraz w 

języku polskim o godz. 7:00 wieczorem. 
 

W Kościele Katolickim w Święto Ofiarowania Pańskiego 

obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Obejmijmy 

dzisiaj naszą ufną modlitwą wszystkie osoby konsekrowane: 

zakonnice i zakonników, mniszki i mnichów, pustelników i 

świeckich konsekrowanych, dziewice poświęcone Bogu i 

wdowy konsekrowane – wszyscy oni należą bowiem do jednej 

rodziny osób prowadzących życie konsekrowane, którego 

istota polega na naśladowaniu Chrystusa poprzez 

zachowywanie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
 

Modlitwa w intencji powołań: 
 

„Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! 

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów! 

Prosimy Cię, spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań 

do służby na rzecz Twego Królestwa.  

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!  

Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr, którzy 

odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, życia 

konsekrowanego i posługi misyjnej. Spraw, aby ich życie 

odnawiało się każdego dnia i aby stawali się żywą Ewangelią. 

Panie miłosierny i święty, posyłaj nadal nowych robotników 

na żniwo Twojego Królestwa! Wspieraj tych, których 

powołujesz do naśladowania Ciebie w naszym czasie. Spraw, 

aby odpowiedzieli z radością na misję, którą im powierzyłeś 

dla dobra wszystkich ludzi.  

Ty, który jesteś Bogiem i który żyjesz i królujesz z Ojcem i 

Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków”. 
 

(fragment Orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Modlitw 

o Powołania, 2004). 

3 LUTY – rozbieranie dekoracji Bożonarodzeniowej od 

godz. 9:00 rano. Zapraszamy jak najwięcej chętnych do 

pomocy. 

*** 
ŻYWY RÓŻANIEC –  

7 luty – wymiana tajemnic 
 

 

Papieskie Intencje Apostolstwa 

Modlitwy na miesiąc luty:  
 

 

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar 

przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich 

cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.. 

       ***     
I Kominia Święta – 2021 

Przyjmujemy zapisy do I Komunii 

Świętej na rok 2021.  
 

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 każda 

rodzina może zakupić (za opłatą $5.00 ) kilka kopii i 

ofiarować bliskim i znajomym. 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. 


