
161  FEBRUARY 21, 2021  -   1ST SUNDAY OF LENT  

 
 
 

 

 

 

 MASS INTENTIONS 
- INTENCJE MSZALNE:  
 

 

Monday – Feb. 22 
 

8:00 A.M. (P) – For all mothers who are contemplating an 

abortion so they can receive support to keep their children alive   

Tuesday – Feb. 23 –  

Feast of the Chair of St. Peter the Apostle 
 

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

-  Health for Tina Caruk and family             – A. Caruk  

Wednesday – Feb. 24 

8:00 P.M. (E– For all mothers who are contemplating an 

abortion so they can receive support to keep their children alive   

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

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże, opiekę N.M.P. i zdrowie dla Nadii 

   Nieczyporowicz z okazji 15 urodzin             – Babcia  

†  Tadeusz Śpiewak                         – M.S. Zachara                          

†  Anna Podsiadłowska                     – D.S. Mosiądz 

†  Edward Gromek                             – T. Wałęsa  

†  Wacław Ciosk                           – W.Z. Mosiądz 

†† Jan, Henryka Rygiel                             – Córka                                    
 

Thursday – Feb. 25 

8:00 A.M. (E) †† Emma, Leo Resch             – Daughter   

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

Friday – Feb. 26 
 

8:00 A.M. (E) – God’s blessing for Mirosław 

6:30 P.M. (P) – DROGA KRZYŻOWA – Żywy Różaniec 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej dla Leszka  

   Ciomplik                                      – Rodzina                                   

†  Wacław Ciosk                                – L. Bauza 

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

Saturday – Feb. 27 
 

5:00 P.M. (P) †† Teresa, Zenon Piątkowski    – Rodzina                             
 

Sunday – Feb. 28 – 2ND SUNDAY OF LENT 
 

 8:30 A.M. (P) †  Albina Zabłotnia              – Rodzina 

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

11:30 A.M. (P) †† Za poległych Żołnierzy Wyklętych 

                                               – Harcerze  

12:30 P.M. (P) -  GORZKIE ŻALE 
  

*** 
 

♦ 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 

AT SACRED HEART PARISH 

 

This weekend, we are of One Heart and One Soul! 

It’s Kickoff Weekend! The One Heart, One Soul 

Campaign at SACRED HEART PARISH is now 

underway. The successful campaign has not only raised 

millions of dollars for long-awaited parish projects, but 

it has also stimulated parish life throughout the Diocese 

– even amidst the COVID-19 pandemic lockdown. The 

generosity of parishioners to their Parishes has lifted our 

hearts! Blessings upon those who are building their 

Parish – one heart, one soul, at a time! 

If you want to learn more and see the campaign video, 

please go to www.kitchenercr.com. Also, you soon will 

receive a mailing that offers much more information on 

the parish’s projects, the diocesan ministries that benefit 

and how each parish will be helping other parishes in the 

diocese. Be watching for the mailing, and if you hear 

from a fellow parishioner about the campaign, please 

welcome their call! 
 

Q. How can I make a gift or pledge to the campaign? 

A. There will be a number of ways to make a gift or 

make payments on your pledge to the campaign, 

including:  

• Setting up a pre-authorized gift (automatic 

withdrawal) from a chequing account  

• Setting up a recurring credit card payment 

• Paying by cash or cheque through the mail 

• Making a stock or securities transfer 
 

Q. Are cash pledges the only kind of gifts? 

A. Because many of the needs of the campaign will 

require immediate funding, gifts of cash and appreciated 

securities are generally sought. But trust and estate gifts 

are welcomed. Donors considering a planned gift should 

contact the diocesan development director, Francis 

Doyle, at 905-528-7988 to discuss the options available. 
 

Q. Will we get reminders about our pledges during 

the three years of the campaign? 

A. Yes, regular giving updates and reminders will be 

sent through the Diocese. 

          *** 
 

Our sympathy to the Family and Friends of the late: 
  

CLARENCE KRELLER 
 

KATHLEEN SPAIN 
 

May They rest in peace 
 

 
  

http://www.kitchenercr.com/


21 LUTY 2021 – PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  

 

 

 

 

20 – 21 luty;  

Pierwszy Tydzień  
 

W tę sobotę i niedzielę kampania finansowa „One 

Heart, One Soul Campaign - Jedno Serce, Jedna Dusza” 

rozpoczyna w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Kitchener inauguracyjny weekend! Kampania finansowa nie 

tylko zebrała miliony dolarów na długo oczekiwane projekty 

parafialne, ale także pobudziła życie wielu parafii w całej 

diecezji - nawet podczas pandemii COVID-19. Hojność 

wiernych, wspierających ich parafialne projekty, przerasta 

najśmielsze oczekiwania i podnosi na duchu wiele serc 

ludzkich. Błogosławieństwa dla tych, którzy budują Rodzinę 

Parafialną – jako „Jedno Serce, Jedna Dusza”. 

Celem zasięgnięcia więcej informacji i obejrzenia filmu 

zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii 

(dział - biuletyny). Wkrótce parafianie otrzymają również 

korespondencję pocztową z parafialnymi i diecezjalnymi 

projektami, których się wspólnie podejmiemy. Oczekując na 

przesyłkę, która jest już w drodze, prosimy bardzo o przychylne 

zaakceptowanie rozmowy telefonicznej, której podejmie się 

osoba należąca do Parafialnego Komitetu Kampanii.   
 

Jak można przekazać dobrowolną ofiarę lub 

wypełnić finansowe zobowiązanie do złożenia konkretnej 

sumy na rzecz kampanii finansowej na okres trzech lat? 

       Istnieje wiele sposobów dokonania płatności, takich jak: 

• wstępnie autoryzowany przelew z konta czekowego (chequing 

account); polega na elektronicznym pobieraniu z konta 

bankowego parafianina wyasygnowanej kwoty i 

przekazywaniu jej drogą transferową na konto kampanii 

finansowej.  

• wstępnie autoryzowana płatność kartą kredytową na  

wyasygnowaną sumę 

• płatność gotówką (money order) lub czekiem nadesłanym  

pocztą 

• przepisanie akcji giełdowych lub papierów wartościowych  
 

Czy finansowe zobowiązanie do złożenia konkretnej 

kwoty to jedyna możliwość materialnego wsparcia? 

Wiele parafii może przystąpić do realizacji swych 

planów w najbliższym czasie. Dotacje w postaci gotówki, 

przesłane na konto kampanii finansowej, przyczynią się w 

znacznej mierze do szybszego sfinalizowania podjętych 

projektów. Wszelkie zapisy testamentowe są bardzo pomocne. 

Darczyńcy, rozważający przekazanie darowizny, proszeni są o 

osobisty kontakt z diecezjalnym dyrektorem do spraw rozwoju, 

Francis Doyle, pod numerem 905-528-7988 w celu omówienia 

szczegółów. 
 

Czy otrzymamy przypomnienie o naszych 

zobowiązaniach w ciągu trzech lat trwania kampanii?  

Tak, Kuria Biskupia będzie na bieżąco informowała o 

stanie przelewów i przekazywała aktualne wiadomości.  

I Komunia Święta – 2021 

UWAGA! Pierwsze spotkanie dzieci 

przygotowujących się do I Komunii Świętej  

już we wtorek, 23 lutego o godz. 6:00 

wieczorem. Zapraszamy dzieci i rodziców. 

*** 
GORZKIE ŻALE - w każdą Niedzielę Wielkiego Postu  

o godz. 12:30 (bezpośrednio po Mszy św.). 

           *** 
DROGA KRZYŻOWA  

Droga  Krzyżowa w Wielkim Poście w 

każdy piątek o godz. 6:30 wieczorem.  

• 26 luty:    Żywy Różaniec  

• 05 marzec:   Arcyb.Matek Chrześcijańskich 

• 12 marzec:  Polska Szkoła 

• 19 marzec:  Ministranci 

• 26 marzec:  Młodzież 
 

„Droga Krzyżowa, to droga miłości Boga do człowieka” 

*** 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

Rozpoczynają się w sobotę, 6 marca. Poprowadzi je Ks. 

Krzysztof Szkubera, CR, kapłan posługujący w parafii 

Św. Stanisława Kostki w Hamilton. Prosimy o modlitwy 

w intencji Ks. Rekolekcjonisty. 
 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTYCH: 
 

Sobota – 06 marca 

Godz.  6:00 wieczorem - Nauka dla Dzieci  

Godz.  6:00 wieczorem - Nauka dla Młodzieży  

Niedziela - 07 marca 

Godz. 8:30 & 11:30 rano – Msza Św. z nauką ogólną   

   “ 12:30 po poł.- Gorzkie Żale  

   “  3:00 po poł.- Nauka dla Młodzieży - I I 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 08-11 marca 

Godz. 10:00 rano i 7:00 wieczorem - Msza Św. z nauką  

Piątek, 12 marca 

Godz. 10:00 rano  Msza św. na zakończenie rekolekcji 

 “   6:30 wiecz.  Droga Krzyżowa 

“ 7:00   “  Msza św. na zakończenie rekolekcji 

Sobota – 13 marca 

Godz.10:00 rano - Msza Św. z Namaszczeniem Chorych 

*** 
RADA PARAFIALNA - Zebranie Rady Parafialnej 

odbędzie się w najbliższą środę, 24 lutego o godz. 8:00 

wieczorem w Sali Parafialnej.  
 

 
 

Serdeczne wyrazy współczucia składamy 

 Rodzinie i Przyjaciołom 
 

ŚP.  HENRYKA DOMACHOWSKIEGO 
 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym 
 


