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NO PUBLIC MASS 

STARTING ON DEC 26 - JAN 23, 2021 

LIVE STREAM MASS WILL BE ON: 
 

Monday – Jan. 11  
 

8:00 A.M. (E) ) – Thanksgiving for God’s graces   – Donna 

Tuesday – Jan. 12 – St. Marguerite Bourgeoys 

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

†† Deceased benefactors and parents of members of The  

   Congregation of The Resurrection              – C.R.                            

Wednesday – Jan. 13 

8:00 P.M. (E) † Barbara Pożarkowska     – L. Dziurdzik 
 

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

-  O błog. Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i  

   zdrowie dla Alfreda Bielakiewicz i całej rodziny 

†  Wojciech Plaga                              – Rodzina  

†  Wacław Ciosk                          – D.S. Mosiądz 

†  Edward Gromek   – Tow. Św. Józefa i Św. Jana Kantego 
 

Thursday – Jan. 14 
 

7:00 P.M.(P) †† Za zmarłych z rodziny Dziura  – Rodzina    
 

Friday – Jan. 15  

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Wacław Ciosk                             – J. Gałecka   

†† Bogdan, Teresa Pączkowscy             – Córka z rodz.  

†† Maria, Ernest Kulik                          – Rodzina 

†† Zofia, Jadwiga, Stanisław Łączyński– A. Nieczyporowicz 
 

Saturday – Jan. 16  
 

 

 5:00 P.M. (P.) † Joanna Wałczyk w 5 rocznicę śmierci  

                                             – Rodzina  
  

Sunday – Jan. 17 – 2ND SUNDAY IN ORINARY TIME                       

10:00 A.M. (E) † Helena Ostojska                 – Donna               
 

11:30 A.M. (P) – W intencji rodziny Buliński    – Rodzina  

 † Barbara Pożarkowska w 4 rocznicę śmierci    – Rodzina                            

  
 
 

*** 
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 

utilizing 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.  

THE FEAST OF BAPTISM OF THE LORD 
 

 
Jesus, as the suffering servant, is our model in baptism. 

We have been affected by original sin. Each of us is to 

acknowledge and seek forgiveness of our sins. It is 

through Christ Jesus that we are offered redemption and 

salvation in eternal life. In baptism we are called to be 

clothed in the Lord as part of his seamless garment, thus 

we are united in and through Christ as his message 

becomes the message of our lives.  

*** 

Due to Covid-19 Parish Office is closed until 

Saturday, Jan. 23rd, 2021. Phone call messages and 

emails will be checked by Fr. Adam.  

*** 

TRANSMISSION OF THE HOLY MASSES 
 

The Holy Masses in English will be broadcasted from 

our church on Monday, Tuesday, and Wednesday at 

8:00 A.M. and on Sunday at 10:00 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.   

 

*** 
Serdeczne podziękownia składamy dla 

właścicieli sklepu „Euro Food” za 

świąteczne słodycze/czekoladki ofiarowane 

dla ministrantów naszej parafii.  

Bóg zapłać!  

*** 
 

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


10 STYCZEŃ 2021 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
  

 

 
 

 

Biuro Parafialne jest zamknięte do 23 stycznia 2021 roku. 

Wiadomości telefoniczne i e-maile są sprawdzane na bieżąco 

przez Ks. Adama. 

*** 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
 

W pierwszą niedzielę po uroczystości 

Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 

wspominamy chrzest Chrystusa w 

Jordanie. W czasie swojego chrztu 

objawił się On Izraelitom jako 

prawdziwy Mesjasz namaszczony 

Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus - 

objawiwszy swoje posłannictwo - swą 

działalność publiczną.  

Ten epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro Kościół 

wyróżnił go osobnym świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego 

uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję 

nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero 

od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować 

publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została 

potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu świadectwo, że jest 

On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. 

Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła. 

W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca 

jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję 

Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. 

Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na 

Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć 

jednoznaczny głos: 

Tyś jest mój Syn umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie. 

W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata 

pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg 

Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch 

Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania 

trynitarna). Skąd jednak wiadomo, iż to gołębica 

symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten wyjaśnia nam św. 

Jan Apostoł w swojej Ewangelii: „Jan dał takie świadectwo: 

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął 

na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, 

abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym 

ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest 

Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1, 32-34). 

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa 

jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy 

Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony 

kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym 

sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, 

która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni 

Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się 

umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten 

sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym 

dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego. Jako dzieci 

Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu 

pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, 

rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami 

domu Bożego. Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina 

nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu 

naszego chrztu i wszystkich z niego wypływających 

konsekwencji i zobowiązań. 

*** 
TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH 
 

W związku z wprowadzoną 26. grudnia blokadą 

prowincji Ontario, 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).  
 

Msze święte, będą 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  

- proszę 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.  

*** 
Serdecznie witamy w naszej parafialnej rodzinie: 

 

MAYA JANE MCKAY, 
 

która otrzymała Sakrament Chrztu 

Świętego w Parafii Najświętszego  

Serca Pana Jezusa w grudniu. 
 

Dziecku, rodzicom, rodzicom chrzestnym oraz dziadkom 

życzymy wielu łask Bożych.  
 

 

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

