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 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Feb. 08  
 

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

abortion so they can receive support to keep children alive 
 

Tuesday – Feb. 09  
 

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

of Perpetual Help 

†  Anne Moriarty     – Parish 
 
 

Wednesday – Feb. 10 – St. Scholastica 
 

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 N. Pomocy 

-  O opiekę Matki Najświętszej dla członkiń Arcybractwa  

   Matek Chrześcijańskich i ich rodzin 

-  O Boże błog. i zdrowie dla Stanisława Kmiecik  – Rodzina   

-  O błog. Boże i opiekę NMP nad Mateuszem z okazji  

   urodzin                                          – Babcia  

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

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

   błogosławionym dla Anny               

†  Emilia Jachym w 18 rocznicę śmierci           – Rodzina                         

†  Stanisława Wenderlich                            – Córka 

†  Mikołaj Zieleniewski – Rodz. Kwiatkowski i Wojczyszyn 

†† Wiesława, Kazimierz Wyszomierski            – Rodzina 

†† Irena Bielakiewicz i z rodziny Bielekiewicz     – Rodzina 
 

Thursday – Feb. 11 – OUR LADY OF LOURDES 

                      World Day of the Sick  
 

7:00 P.M. (P) -  O błog. Boże, łaski i zdrowie dla Adriana i  

   Sebastiana Witecki z okazji 5 urodzin          – Rodzice  
 

Friday – Feb. 12 
 

 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla Maryli  

   Piątkowskiej w dniu urodzin                    – Rodzina   

†  Stanisława Wenderlich                            – Córka  

†  Tadeusz Stróż                                  – Rodzina 

†  Tadeusz Śpiewak                         – K.A. Ochiński 

†  Aleksander Kocełło                         – Rodz. Jersz 

†  Anna Podsiadłowska                    – Rodz. Ciomplik 

†  Teresa Piątkowska – 30 rocznica śmierci       – Rodzina                      
 

Saturday – Feb. 13 
 

 

5:00 P.M. (P)  †  Marianna Dzienis              – Córka  

Sunday – Feb. 14 – 6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
   

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

11:30 A.M. (P) -  O tryumf Niepokalanego Serca Matki Bożej 

                  w każdym sercu ludzkim  
 

 

*** 

SUNDAY OFFERINGS – JANUARY - 2021:  
 
 

Initial Offering:  $   1,060.00   

New Years Day: 1,090.00   

Sunday Collection:                         7,870.00 

Building Fund: 850.00 

Candle Project: 870.00 

Donation in kind – Henry Walser:           2,500.00   

Pre-Authorized Giving Plan: 972.00 

Total $ 15,212.00 
 

Thank you for your generous and faithful support!  

*** 
WORLD DAY OF THE SICK – FEBRUARY 11th 

The ministry of Jesus to the sick is central to the life of the 

Church. February highlights the healing ministry of the 

Church. It reminds us that service to the sick and 

suffering cannot be neglected. It recognizes the great 

efforts of doctors, nurses, health care institutions and 

pastoral care givers to restore health to those afflicted 

with illness and disease.  

       *** 
INCOME TAX RECEIPTS for your 2020 

church contributions are available. Thank you 

all for your generous and faithful support. 

   *** 
ONE HEART, ONE SOUL 

CAMPAIGN COMES TO  

SACRED HEART PARISH 

 

The Diocese of Hamilton’s One Heart, One Soul 

Campaign has raised more than $23 million so far, with 

most of it benefiting parishes and the projects of their 

choosing. Our parish will kick off its participation in 

the campaign on Feb. 20-21. For the next few weeks, 

we’ll feature Frequently Asked Questions about the 

campaign, beginning with questions related to 

COVID-19. For the full list of FAQs and much more 

about the campaign, visit www.oneheartonesoul.ca. 

 

Q. Why are we doing the campaign? With the virus, 

shouldn’t we be focused on other priorities? 

A. From the beginning, this campaign has been primarily 

about strengthening our parishes. Because of the 

pandemic, our parishes have even greater needs than 

when we started. Because the campaign is in place, we are 

in a better position than almost any diocese in North 

America to help our parishes recover from the blows 

suffered from COVID-19. The campaign offers parishes 

the opportunity to better fulfill their missions. There is no 

greater priority than that. Let’s make something 

extraordinarily positive for our Church out of something 

extraordinarily challenging! 
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Q. How can we ask for money from people who lost their 

job or are otherwise hurting financially because of the 

virus? 

A. We certainly are very sensitive to the struggles parishioners 

are facing, whether related to the virus or not. That’s why we 

work with pastors and leaders at parishes to set and review 

request amounts. That process will be even more important 

throughout the rest of the campaign. It is not foolproof, though. 

Pastors do not know every parishioner’s situation. But there is 

never an intention to be insensitive to a parishioner’s suffering. 

Meanwhile, some parishioners are in a position to give now, and 

they want to help. The campaign gives them the opportunity to 

help and the confidence of knowing how the money will be 

used. Be assured that only those who are able to give are 

expected to do so, and ultimately the decision is between the 

donor and the Lord.  

*** 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W 

KITCHENER ROZPOCZYNA KAMPANIĘ FINANSOWĄ 

„ONE HEART, ONE SOUL”! 
 

Kampania finansowa One Heart, One Soul (Jedno Serce, Jedna 

Dusza) przeprowadzana w Diecezji Hamiltona, zebrała do tej 

pory ponad 23 miliony dolarów, spiesząc z finansową pomocą 

wielu parafiom w realizacji ich własnych projektów. Parafia 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener  rozpocznie 

swój udział w kampanii w dniach 20 i 21 lutego. Przez kilka 

następnych tygodni będziemy zamieszczać najczęściej stawiane 

pytania dotyczące kampanii, zaczynając od pytań związanych z 

COVID-19. Pełną listę pytań oraz wiele wyczerpujących 

informacji na temat kampanii można zasięgnąć na stronie 

internetowej www.oneheartonesoul.ca. 
 

Dlaczego prowadzimy kampanię? Czy w przypadku epidemii 

nie powinniśmy skupiać się na innych priorytetach? 

Od samego początku kampania finansowa miała za główny cel 

wzmocnienie budżetu  finansowego wszystkich  parafii na 

terenie Diecezji Hamilton. Z chwilą wybuchu pandemii wiele 

parafii doświadczyło niepowetowanych strat materialnych. 

Ponieważ jesteśmy w trakcje przeprowadzania kampanii, 

Diecezja Hamilton znajduje się w korzystniejszej sytuacji, niż 

pozostałe diecezje w Ameryce Północnej. Spieszy ona z 

pomocą swym kościołom w odzyskaniu dobrej kondycji 

finansowej po ciosach, jakie zadał COVID-19. Kampania 

finansowa daje parafiom większą możliwość pełnienia swojej 

misji co staje się sprawą priorytetową. Zróbmy coś niezwykle 

pozytywnego dla naszego kościoła z czegoś niezwykle 

trudnego! 
 

Jak możemy prosić o pomoc materialną te osoby, które straciły 

pracę lub przeżywają problemy finansowe z powodu epidemii? 

Z pewnością jesteśmy bardzo wrażliwi na wszelkie zmagania 

parafian, które znajdują swoje podłoże w rozpowszechnianiu 

się wirusa lub pochodzą z innych źródeł. Dlatego podjęliśmy 

współpracę z proboszczami i administratorami parafii celem 

oszacowania stanu konta parafialnego i ustalenia 

preferencyjnych wpłat dla parafian. Ten proces staje się 

integralną częścią całej kampanii; chociaż nie jest 

niezawodny. Proboszczowie nie znają sytuacji każdego 

parafianina, ale i też nie mogą pozostać nieczuli na 

ludzkie cierpienia. W obecnie trudnych warunkach są 

wierni, których sytuacja materialna pozwala pośpieszyć z 

pomocą parafii i pragną to uczynić. Kampania finansowa 

wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i poświadcza na 

jakie cele zostaną przeznaczone ich wszelkie dotacje. 

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową tylko do tych 

osób, którzy są w stanie to uczynić, oczekując, że 

ostateczna decyzja zostanie rozważona między dawcą i 

Panem Bogiem. 

 

 W skład Komitetu Kampani weszły następujące 

osoby: Robert Dziurdzik; Katarzyna Garstka; Natalie 

Garstka; Mirosława Kobyłka; Ewa Kulas; 

Aleksandra Kulik; Maria Majewska; Izabela 

Małecka; Ewelina Mazan; Elżbieta Raszyk; Natalie 

Walecki; Ewa Witek; ks. Adam Wróblewicz. 
 

Powyższe osoby będą kontaktować się z wiernymi z 

chwilą rozpoczęcia kampanii.  

*** 
Od księdza proboszcza: 

W tę niedzielę 7 lutego w południe odprawiam Mszę 

Świętą dziękczynno – błagalną, zamówioną przez 

parafian, w mojej intencji o życzliwość i dobrą 

współpracę.  Na mocy słów samego Chrystusa, mamy 

wspólnie budować Królestwo Boże w naszych 

wspólnotach i wśród nas samych. Jest moim gorącym 

pragnieniem, aby w naszej parafii zawsze panowała 

wzajemna miłość, wyrozumiałość oraz pokój. Bardzo 

bym prosił, aby raz na zawsze ustały nieuzasadnione 

posądzenia skierowane przeciwko mojej osobie, co 

rujnuje dobrą reputację naszej parafii i Polonii w Diecezji 

Hamilton i Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. 

Z modlitewnym zapewnieniem i błogosławieństwem 

ludzi dobrej woli, 

ks. Adam Wróblewicz, CR      

                *** 

I Komunia Święta – 2021 

Przyjmujemy zapisy do I Komunii 

Świętej na rok 2021.  
        ***   

POKWITOWANIA DO “INCOME TAX” za  ofiary 

złożone w 2020 roku można odebrać w Kancelarii 

Parafialnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

finansowo wspomagają naszą parafię. 


