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MASS INTENTIONS: 
 

Monday – Feb. 15 – Family Day  
 

8:00 A.M. (E) †  Teresa Woźna, 1st anniversary of death                           
 

Tuesday – Feb. 16  
 

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

of Perpetual Help 

-  For families that they all be accompanied with love, respect, 

   and guidance                                     – Donna  
 

Wednesday – Feb. 17 – Ash Wednesday / Środa Popielcowa  
 

8:00 P.M. (E) – Mass of thanksgiving for the Congregation of 

                the Resurrection – Founder’s Day  

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

-  O łaskę wiary, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i  

   Św. Józefa dla Damiana i Marii  

-  O błog. Boże, opiekę N.M.P. dla wnuka z ok. ur. – A. Kord              

†  Piotr Wysocki w rocznicę śmierci          – Córka z rodz.                         

†  Stanisława Wenderlich                            – Córka 

†  Władysław Śpiewak                           – I. Nowak 

†  Ewa Walczyk                               – Rodz. Jersz 

†  Anna Podsiadłowska                     – W.Z. Mosiądz 

†  Zenon Piątkowski w 38 rocz. śmierci           – Rodzina  

†  Józefa Starzyński                               – Rodzina 

†† Władysław, Wanda, Krzysztof Chwedczuk 

†† Kazimiera, Stanisław Bednarek i z rodziny      – Rodzina 

†† Z rodziny Czyżyk i Kokociński                – J. Czyżyk 
 

Thursday – Feb. 18  
 

8:30 A.M. (E) -  STATION OF THE CROSS 

7:00 P.M. (P) †  David Jersz w 5 rocz. śmierci    – Rodzice  
 

Friday – Feb. 19 
 

 

6:30 P.M. (P) – DROGA KRZYŻOWA – Kościół Domowy 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  Dzięk.-błag.o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Jacka  

   z okazji urodzin 

-  O błog.Boże, potrzebne łaski, wiarę i nawrócenie dla dzieci  

†  Anna Podsiadłowska                      – T.R. Mosiądz                             

†  Andrew Smerek                           – T.R. Mosiądz                             

†  Stanisław Bałut                            – T.R. Mosiądz 

†† Za dusze w czyśćcu cierpiące                             
 

Saturday – Feb. 20 
 
 

5:00 P.M. (P)  †  Lucyna Kupiec  

Sunday – Feb. 21 – 1ST SUNDAY OF LENT 
   

 8:30 A.M. (P) †  Andrzej Dąbek 

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

11:30 A.M. (P) †  Tadeusz Śpiewak   

12:30 P.M. (P) -  GORZKIE ŻALE 
 

 

*** 
INCOME TAX RECEIPTS for your 2020 church 

contributions are available. Thank you all for your 

generous and faithful support. 

ASH WEDNESDAY – FEBRUARY 17  

DAY OF FAST AND ABSTINENCE FOR ALL  

Universal day of fasting and abstinence from meat. 

Fasting among Christians is a penitential discipline 

intended to open our hearts to God and others, a means of 

purification and spiritual liberation, a witness of the depth 

of our faith. The law of abstinence from meat binds those 

who are 14 and older and the law of fasting (1 main meal 

and 2 light meals) binds those from 18 to 59 years of age. 

Masses are: 8:00 AM – in English 7:00 PM – in Polish. 
 

Ash Wednesday begins the Holy Season of Lent. The 

Diocesan Office for Evangelization and Catechesis and 

the Diocesan Office for Liturgy are preparing an Ash 

Wednesday program that can be celebrated at home – 

with the Gospel proclamation and a brief reflection by His 

Excellency, Bishop Douglas Crosby. Parents may bless 

their children by tracing the Sign of the Cross on their 

foreheads, marking the beginning of the annual Lenten 

journey.  For more information and additional resources 

for celebrating Lent in pandemic times, please see our 

Diocesan website: hamiltondiocese.com/lent2021.  

 

                  *** 
FOUNDERS DAY 

 - FEBRUARY 17 
 

The Congregation of the 

Resurrection of our Lord 

Jesus Christ began in Paris, 

France, on February 17, 

1836, under the leadership of Bogdan Jański. After his 

death on July 2, 1840, his disciples under the direction of 

Peter Semenenko and Jerome Kajsiewicz, co-founders of 

the Congregation, continued to develop his ideas and to 

live in community.  On Easter Sunday, March 27, 1842, 

along with five other clerics, they professed their first 

religious vows in the Catacombs of St. Sebastian in 

Rome.  They were inspired to dedicate themselves to the 

Risen Saviour and to call themselves the “Brothers of the 

Resurrection.”  They were now dead to sin and alive 

with the Risen Christ. 

 

Prayer to the Risen Christ:  

O Risen Lord, the Way, the Truth, and the Life! Make us 

faithful followers of the spirit of Your Resurrection. 

Grant that we may be inwardly renewed, dying to 

ourselves in order that You may live in us. May our lives 

serve as signs of the transforming power of Your love. 

Use us as Your instruments for the renewal of society, 

bringing Your life and love to all people, and leading 

them to Your Church. This we ask of You, Lord Jesus, 

living and reigning with the Father, in the unity of the 

Holy Spirit, God forever. Amen. 

 *** 

http://www.hamiltondiocese.com/lent2021
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♦ Stations of the Cross in English every Thursday of Lent at 

8:30 am.  

♦ Stations of the Cross in Polish every Friday of Lent at 6:30 

pm. 

         *** 

ONE HEART, ONE SOUL CAMPAIGN 

COMES TO SACRED HEART PARISH 
 

Thank you to our campaign volunteers Sacred Heart Parish is 

so grateful for parishioners who are working on preparations for 

the One Heart, One Soul Campaign, which kicks off here in two 

weeks. With their help and yours, we believe the campaign will 

strengthen our parish in important ways and help build a culture 

of stewardship. 
 

Q. What changes are being made to the campaign process 

because of the current situation? 

A. The options for parish projects that utilize campaign funds 

are even wider now and can include efforts to stabilize 

operating budgets. Pastors and parish leaders are encouraged to 

further review request amounts and their use to be sensitive to 

parishioners’ changing situations. Also, options have been 

expanded on how we communicate with prospective donors. 

Face-to-face meetings have been an important piece of the 

campaign, but safety is paramount, and a number of 

alternatives, such as phone calls, will be utilized so that every 

parishioner’s situation is handled safely, sensitively and 

appropriately.  
 

Q. Won’t giving now make it harder for a lot of 

parishioners? 

A. The campaign is founded on stewardship, our belief that we 

give back in gratitude a portion of what we’ve been given by 

God. Stewardship isn’t just for the good times in life, when we 

can give easily; it’s for all times, including the bad. We may 

adjust how much we give, or to whom we give, but we continue 

to give – in gratitude for and in proportion to what we’ve been 

given. A truly sacrificial gift demonstrates our trust that God 

will provide what we need, though not necessarily what we 

want. Stewardship isn’t what KEEPS us from getting through 

the tough parts of life; it’s what HELPS us get through them. 
 

Are you ready for the kickoff? 

The One Heart, One Soul Campaign kickoff is just a week 

away! Next weekend, Ms. Natalie Garstka will inform us about 

the campaign and its projects, along with a beautiful campaign 

video. If you would like a sneak peek at the video, go to: 

oneheartonesoul.ca/watch.  
 

Why do you emphasize making a pledge? 

Pledges allow donors to consider giving more than is possible 

through one-time gifts. Parishioners are able to be more 

generous to their parishes’ campaign and the Diocese through 

incremental giving over time. Also, pledging is not as big a 

strain on household budgets. This is important in a campaign of 

this magnitude. 
 

DZIEŃ ZAŁOŻYCIELI 

 

 
 

 

 Zgromadzenie powstało w Paryżu, we Francji, 17 lutego 

1836 roku pod przewodnictwem Bogdana Jańskiego. Po 

śmierci  Założyciela, 2 lipca 1840 roku, jego uczniowe,  

pod kierunkiem Piotra Semenenki i Hieronima 

Kajsiewicz, współzałożycieli Zgromadzenia, rozwijali 

dalej jego idee i żyli we wspólnocie.  W niedzielę 

wielkanocną, 27 marca 1842 r., wraz z pięcioma innymi 

współbraćmi, złożyli pierwsze śluby zakonne w 

katakumbach Św. Sebastiana w Rzymie.  

 

Modlitwa do Jezusa Zmartwychwstałego: 
 

Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą, 

Prawdą i Życiem, spraw, abyśmy wiernie żyli duchem 

Twego Zmartwychwstania. Odnów nasze serca, naucz 

nas umierać samym sobie, abyś Ty i tylko Ty w nas 

pozostał. Uczyń nas znakiem Twojej miłości, co 

przemienia i przekształca. Zechciej posłużyć się nami w 

odnowie społeczeństwa, abyśmy głosząc Twoje życie i 

Twoją miłość doprowadzili wszystkich do Twego 

Kościoła. Przyjmij te prośby, Panie Jezu, który żyjesz i 

królujesz z Ojcem, w jedności z Duchem Świętym, jako 

Bóg na wieki. Amen.  
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ŚRODA POPIELCOWA – 17 LUTY 

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas 

pokuty, modlitwy, umartwienia i przygotowania do Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową i w 

Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, to znaczy post 

jakościowy - niespożywanie pokarmów mięsnych (od 14 lat do 

końca życia) i ilościowy – jeden posiłek do syta, dwa pozostałe 

– to lekkie posiłki (od 18 do 59 roku życia).  

Obrzęd posypywania głów popiołem w Środę Popielcową i w 

Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu po zakończonej 

Eucharystii. Wyjątek stanowić będzie Msza św. o godz. 11:30, 

gdy przyjmiemy popiół 10 minut przed Mszą św.  

”Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.”                   
          *** 

DROGA KRZYŻOWA  

W Wielkim Poście będzie prowadzona w 

każdy piątek o godz. 6:30 wieczorem.  
 

• 19 luty:       Domowy Kościół 

• 26 luty:    Żywy Różaniec  

• 05 marzec:   Arcyb.Matek Chrześcijańskich 

• 12 marzec:  Polska Szkoła 

• 19 marzec:  Ministranci 

• 26 marzec:  Młodzież 

       *** 
Wraz z rozpoczęciem posługi księdza 

Adama Wróblewicza, jako proboszcza 

naszej parafii, została powołana nowa 

RADA PARAFIALNA, w skład której 

weszły następujące osoby: 
 

 

1.  Kazimierz Bator 7.  Aleksandra Kulik 

2.  Robert Dziurdzik 8.  Miłosz Mazan 

3. Jarosław Kiciak 9.  Ewa Dąbrowska-Miciuła 

4. Mirosława Kobyłka 10. Jacek Nawrot 

5. Roman Kowalik 11. Teresa Widerska 

6. Ewa Kulas 12. Robert Witek 
 

 

Serdecznie witamy wszystkim członków Rady Parafialnej i 

życzymy owocnej pracy dla dobra Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Kitchener. 

        *** 
KALENDARZ PARAFIALNY  
 

W roku 2021, który poświęcony jest Św. 

Józefowi, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa wydała 

własny kalendarz, w którym znajdziemy krótkie modlitwy / 

myśli przewodnie dotyczące największego, po Matce Bożej, 

świętego. Pięknie wydany polsko-angielski kalendarz pod 

redakcją ks. Adama Wróblewicza, informuje o 

najważniejszych wydarzeniach parafialnych. Kalendarze są 

dostępne w Biurze Parafialnym  ($ 5.00). 

I Komunia Święta – 2021 

Przyjmujemy zapisy do I Komunii 

Świętej na rok 2021 

              *** 
 

 

Podziękowanie dla Parafialnego 

Komitetu Kampanii Finansowej  
 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener 

wyraża głęboką wdzięczność woluntariuszom, którzy 

podjęli się trudu na rzecz finansowej kampanii One 

Heart, One Soul / Jedno Serce, Jedna Dusza, która 

rozpocznie się w naszej parafii za dwa tygodnie. 

Wierzymy, że z gorliwą pomocą członków komitetu, jak i 

również z wytrwałym zaangażowaniem parafian, 

kampania finansowa przyczyni się do wzmocnienia 

struktur i życia parafialnego naszego kościoła oraz w 

bardziej wydatny sposób wpłynie na aktywowaną kulturę 

hojnego dzielenia się z innymi.  
 

Czy uległ zmianie proces kampanii ze względu na 

obecną sytuację?  
 

Powolne wychodzenie z marazmu ekonomicznego, jak 

również podejmowane wysiłki przez wspólnotę 

parafialną, żywią głęboką nadzieję zrealizowania 

zamierzonych projektów kościelnych, które będą 

finansowane z funduszów kampanii. Proboszczowie i 

administratorzy parafii mają dostrzegać zmieniające się 

warunki bytu parafian, a wierni proszeni są o 

wyasygnowanie na potrzeby kościoła preferencyjnej 

sumy, proporcjonalnej do swoich dochodów. Kampania 

finansowa wypracowała wiele sposobów komunikowania 

się z ofiarodawcami. Spotkanie „twarzą w twarz” 

pozostaje zawsze najlepszą formą oddziaływania, lecz w 

obecnej sytuacji troska o stan zdrowia stanowi 

priorytetową sprawę. Kontaktując się z parafianami, 

choćby drogą telefoniczną, pozostaniemy zawsze 

wrażliwi na ludzkie uczucia i trudne sytuacje rodzinne.  
 

Czy opóźnianie kampanii nie utrudni 

przeprowadzenie akcji, która obejmuje wielu 

parafian? 
 

Kampania finansowa opiera się na hojności i 

zrozumieniu, że z wdzięcznością potrafimy dzielić się 

tym, co otrzymaliśmy od Boga. Realizację kościelnych 

projektów możemy prowadzić nie tylko w sprzyjających 

warunkach - kiedy jest łatwej dzielić się z naszymi 

dochodami - ale również w tych czasach, które stawiają 

przed nami trudne wyzwania. Powinniśmy zawsze 

kierować się cnotą roztropności w rozporządzaniu 

naszym budżetem; komu i z jaką kwotą jesteśmy w stanie 

pospieszyć z pomocą. Istotną sprawą pozostaje 

nieustanna potrzeba dzielenia się z wdzięcznością za to, 
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co otrzymaliśmy i proporcjonalnie do swoich dochodów. 

Bezinteresowny dar ofiary świadczy o naszej ufności, że Bóg 

udzieli nam czego prawdziwie potrzebujemy, choć 

niekoniecznie tego, czego się spodziewamy. Zarządzanie 

dobrami materialnymi nie polega wyłącznie na 

ZABEZPIECZENIU naszego życia na kryzysowe czasy, lecz 

na potrzebie spieszenia innym z POMOCĄ w czasie naszej 

ziemskiej pielgrzymki do Domu Ojca. 
 

Czy jesteśmy gotowi na rozpoczęcie kampanii finansowej 

One Heart, One Soul / Jedno  Serce, Jedna Dusza? 
 

Nieubłagalnie zbliża się data ważnego przedsięwzięcia, jakiego 

podejmuje się nasza parafia. W następny weekend - 20 i 21 

lutego - usłyszymy prezentację księdza proboszcza na temat 

kampanii finansowej, dowiemy się więcej o projektach 

parafialnych, jak również obejrzymy kilkominutowy film, który 

jest zamieszczony na stronie internetowej: 

oneheartonesoul.ca/watch. 
 

Jaki jest zasadniczy motyw składanych zobowiązań?  
 

Zobowiązania (pledges) pozwalają ofiarodawcom rozważyć 

możliwość przekazania zasobniejszych kontrybucji, niż jest to 

możliwe w ramach jednorazowych dotacji. Na przestrzeni 

miesięcy, poprzez falowe ofiary, wierni będą mogli hojniej 

wspierać projekty parafialne i diecezjalne, które pozostają pod 

jurysdykcją (zarządem) kampanii finansowej. Ponadto 

zaciąganie zobowiązań nie jest tak dużym obciążeniem dla 

budżetów domowych. Wyżej wspomniana praktyka należy do 

integralnej zasady kampanii tej rangi. 

*** 
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 29 osób wypełniło aplikację 

(zamieszczoną na internetowej stronie naszej parafii) link:  

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

ized-Giving-Form.pdf  i korzysta z nowego planu. W styczniu 

napłynęły ofiary na sumę $ 972.00 na potrzeby naszej świątyni, 

natomiast w lutym będzie to kwota $ 2,180.00.  

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 

POKWITOWANIA DO “INCOME TAX” za  ofiary 

złożone w 2020 roku można odebrać w Kancelarii 

Parafialnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

finansowo wspomagają naszą parafię. 

*** 
HISTORIA NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ  
 

 „Droga krzyżowa to nabożeństwo 

upamiętniające przejście Jezusa z 

krzyżem ulicami Jerozolimy, z 

pretorium Piłata, gdzie wydano 

wyrok śmierci przez ukrzyżowanie, 

na niewielkie wzgórze zwane 

Golgotą, gdzie wykonano wyrok. 

Spośród czternastu stacji drogi 

krzyżowej, dziewięć ma swoje 

oparcie w opisie Ewangelistów, zaś pięć z nich: 

spotkanie z Matką, trzy upadki i spotkanie z Weroniką, 

przekazała nam tradycja. Po Soborze Watykańskim II 

dla podkreślenia, iż odkupienie ludzkości dokonało się 

przez Misterium Męki – śmierci i Zmartwychwstania 

Chrystusa, często dodaje się stację piętnastą – 

zmartwychwstanie, aby uwielbić zwycięstwo Chrystusa 

nad śmiercią. Już pierwsi chrześcijanie otaczali wielkim 

kultem miejsca uświęcone życiem i męką Jezusa 

Chrystusa. Po Edykcie Mediolańskim powstały na 

miejscach świętych kościoły i bazyliki, a procesje i 

pielgrzymki przypominały najbardziej dramatyczne 

wydarzenia męki Chrystusa. Tęsknota Kościoła 

zachodniego do odwiedzenia Ziemi Świętej wzrosła w 

okresie wypraw krzyżowych w XI-XIII wieku. W roku 

1320 franciszkanie przejmują protektorat nad miejscami 

świętymi w Jerozolimie i ustalają porządek odwiedzania 

”bolesnej drogi”. Diariusze pielgrzymów, także 

polskich, są źródłem wiadomości o rozwoju tego 

nabożeństwa. Mówią o liczbie stacji i długości drogi. 

Termin Droga Krzyżowa wprowadził William Wey w 

roku 1458. On też wspomina o związanych z tym 

nabożeństwem odpustach. (...) Tradycja czternastu stacji 

powstała prawdopodobnie w końcu XVIII wieku. 

Wspomina o tym francuski franciszkanin Jan od Jezusa 

w diariuszu z 1818 roku. Nabożeństwo to stało się 

istotnym elementem pielgrzymek do Ziemi Świętej. 

Odpusty związane z odprawianiem drogi krzyżowej 

przyczyniły się do rozwoju nabożeństwa w formie 

czternastu stacji. Papież Innocenty XI w 1686 roku 

przyznał franciszkanom odpusty za odprawianie drogi 

krzyżowej. Benedykt XIII w 1726 roku udzielił prawa 

erygowania drogi krzyżowej we wszystkich parafiach, a 

odpusty związane z drogą krzyżową w Jerozolimie 

rozciągnął na cały Kościół. W 1750 roku papież 

Benedykt XIV erygował drogę krzyżową w rzymskim 

Koloseum, a jej odprawianie w tym miejscu zyskało 

szczególny wymiar za pontyfikatu Jana Pawła II”.    

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

