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 MASS INTENTIONS 
  

          LENT – WIELKI POST 
 

 

Monday – Mar. 01 – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 

8:00 A.M. (P)- For the conversion of hearts to the love of Jesus                            

– Donna  

Tuesday – Mar. 02 
 

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

-  For the end to worldwide imposition of communism through 

   fear and deception                             – A. Caruk  

Wednesday – Mar. 03 

8:00 P.M. (E†  Barbara Pożarkowska – The Bieniarz family 

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

-  O powołania kapłańskie i zakonne –Arc. Matek Chrześc. 

-  Dzięk.-błag. za wstawiennictwem Maryi i Św. Józefa dla 

   Natalii z ok. urodzin                            – Rodzice  

-  O błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najśw. 

   dla rodziny Wyszomierski 

-  Dzięk-błag. na dalsze lata, o błog. Boże, opiekę Maryi i  

   światło Ducha Świętego dla Agaty z ok. urodzin 

-  O potrzebne łaski dla pracowników i ich dzieci 

-  O Opatrzność Bożą, opiekę Maryi dla Krystyny Pluta z ok.  

   urodzin                                        – A. Kord  

†† Wacława, Franciszek Borkowski    – A. Nieczyporowicz                               
 

Thursday – Mar. 04 

8:00 A.M. (E) † Robert Baranowicz               – Family    

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

Friday – Mar. 05 – FIRST FRIDAY OF THE MONTH  

8:00 A.M. (E) †  Wacław Ciosk         – R. B. Starzyński 

6:30 P.M. (P) – DROGA KRZYŻOWA  

        – Arc. Matek Chrześcijańskich 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  Dzięk.-błag. o wszelkie potrzebne łaski dla Natalii 

†  Bohdan Ryżycki, 2 rocz. śmierci                – Żona  

†† Tadeusz Śpiewak, Karolina Jedziniak     – H. Śpiewak                                 
 

Saturday – Mar. 06 – FIRST SATURDAY OF THE MONTH 
 

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

Sercu Maryi za zło popełnione przez 

grzeszników 

5:00 P.M. (P) -  O błog. Boże,opiekę Maryi i zdrowie dla  

                 Heleny, Zofii i Grzegorza Klebus  

6:00 P.M. (P) -   Nauka dla dzieci  

7:00 P.M. (P) -   Nauka dla młodzieży I                            
 

Sunday – Mar. 07 – 3RD SUNDAY OF LENT 
 

 8:30 A.M. (P) †  Daniel Pietrzyk          – Rodzice i brat 

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

11:30 A.M. (P) -  Dzięk.-błagalna w 48 rocz. ślubu Teresy i  

                  Henryka Gadzina  

12:30 P.M. (P) -  GORZKIE ŻALE 

 3:00 P.M. (P) -  Nauka dla Młodzieży II   
*** 

 

♦ 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 

 

God bless our campaign, and our parish 

If you haven’t already, you should be receiving your One 

Heart, One Soul Campaign packet in the mail soon. If you 

have any questions once you’ve read the material, feel 

free to contact the Parish Office. Also, if you haven’t seen 

yet the campaign video: //www.oneheartonesoul.ca/ and 

read Father’s presentation, please visit the website: 

www.kitchenercr.com - bulletin section. We ask you to 

continue to pray for the success of the campaign, and we 

will be grateful for any gift you can make! 
 

Q. How do you determine the pledge amounts that 

families are asked to consider? 

A. Ask amounts are based on a number of factors: 

planning study results, families’ history of parish support, 

input from church leadership, and the understanding that 

for this to be successful it will require sacrificial gifts. In 

other words, if the amount you are asked for is more than 

you anticipated, it generally means that you have been a 

generous supporter of your parish and/or the Diocese and 

is an indication of the challenge we face in reaching our 

goal. Through this campaign, we are asking everyone to 

consider supporting their parish and the Diocese in a 

meaningful and sacrificial way and in a manner that 

works well for each family. It is not our intention to 

offend or embarrass anyone. The amount requested is 

NOT an expectation. It is an invitation to participate in 

this project at whatever level that is sacrificial and 

meaningful to you and your family. We will be grateful 

for any support you offer. 
 

Q. Does a campaign commitment result in tax 

benefits? 

A. Gifts to the campaign are eligible for charitable tax 

credits that can significantly reduce the amount of tax you 

pay. The specific tax credit received is based on the 

amount of your gift and your taxable income. Donors 

with specific questions regarding tax benefits should 

contact their attorney or financial adviser. 

♦♦♦ 
 

RADA FINANSOWA - Zebranie Rady Finansowej 

odbędzie się w najbliższą środę, 3 marca o godz. 8:00 

wieczorem w Sali Parafialnej.  

  ♦♦♦ 

https://www.oneheartonesoul.ca/
http://www.kitchenercr.com/


28 LUTY 2021 – DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  

 

 

 

 

 28 luty – 6 marca;  

   Drugi Tydzień  
 

Niech Pan Bóg błogosławi naszą kampanię finansową i 

naszą parafię 

Jeśli nie dotarła jeszcze do nas, to wkrótce powinna 

nadejść  przesyłka pocztowa zawierająca pakiet kampanii 

finansowej One Heart, One Soul – Jedno Serce, Jedna Dusza. 

Gdyby po przeczytaniu materiałów zrodziły się zapytania 

wówczas prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej, 

pozostawiając na poczcie głosowej swój kontaktowy adres. 

Celem zasięgnięcia więcej informacji na ten temat, prosimy 

odwiedzić parafialną stronę internetową, zakładkę z 

biuletynami. Można tam znaleźć ogólne informacje o kampanii 

finansowej drukowane na przestrzeni ostatnich czterech tygodni 

oraz prezentację księdza proboszcza. Film – video jest dostępny 

na stronie: //www.oneheartonesoul.ca/ Prosimy całą wspólnotę 

parafialną o gorącą modlitwę w intencji kampanii jak również 

wyrażamy serdeczne podziękowanie za każdą złożoną ofiarę na 

ten cel. 

 

W jaki sposób została określona kwota pieniężna dla 

poszczególnej rodziny?   

W ustalaniu sumy brano pod uwagę następujące 

czynniki: wyniki planowania, roczną historię finansowego 

wsparcia parafii przez rodzinę, sugestię miejscowego 

duszpasterza oraz przewidywalność złożenia ofiary przez 

darczyńcę. 

Innymi słowy, jeśli kwota, o którą jesteśmy proszeni, 

jest większa niż oceniliśmy, oznacza to, że hojnie wspieraliśmy 

swoją parafię i / lub diecezję. Nasza ofiarność wpłynęła na 

ustalenie wyznaczonej kwoty tak, aby osiągnąć cel zamierzony 

przez parafię. Parafialny Komitet Kampanii Finansowej zwraca 

się do wszystkich z prośbą o  rozważenie propozycji 

finansowego wsparcia swojej parafii i diecezji w sposób 

znaczący i ofiarny, na tyle na ile każda rodzina jest w stanie to 

uczynić. Prosząc o ofiarę, nie jest naszą intencją zawstydzić lub 

urazić kogokolwiek. Proponowana kwota nie zakłada 

pozytywnego zaakceptowania. Zapraszamy wszystkich do 

wspólnego udziału w projekcie parafialnym, niezależnie na 

jakimkolwiek poziomie jego realizacji, a który zawsze wymaga 

poświęcenia i ofiary. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każde 

udzielone wsparcie. 

 

Czy finansowe wsparcie kampanii skutkuje korzyściami 

podatkowymi? 

Dotacje w postaci gotówki na rzecz kampanii kwalifikują się do 

charytatywnych ulg podatkowych, które mogą obniżyć kwotę 

płaconego podatku. Wysokość otrzymanej ulgi podatkowej 

zależy od wysokości złożonej dotacji i dochodu podlegającego 

opodatkowaniu. Darczyńcy z konkretnymi pytaniami 

dotyczącymi ulg podatkowych powinni skontaktować się ze 

swoim księgowym lub doradcą finansowym. 

♦♦♦ 

I Komunia Święta – 2021 

Katecheza dzieci przygotowujących się do    

I Komunii Świętej  we wtorek, 02 marca o 

godz. 6:00 wieczorem.  

♦♦♦ 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – 5 marca  
 

DROGA KRZYŻOWA  

W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 6:30 wiecz.  

• 05 marzec:   Arc. Matek Chrześc. 

• 12 marzec:  Polska Szkoła 

• 19 marzec:  Ministranci 

• 26 marzec:  Młodzież 

♦♦♦ 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 marca  
 

Msza św. w języku polskim o godz. 9:00 rano, Różaniec i 

Litania do Matki Bożej, piętnastominutowe rozmyślania 

nad tajemnicami różańcowymi.   

♦♦♦ 

GORZKIE ŻALE - w każdą Niedzielę Wielkiego Postu  

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

♦♦♦ 

ŻYWY RÓŻANIEC – 7 marca– wymiana tajemnic 
 

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 

miesiąc marzec:  
 

 

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament 

pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się 

nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

♦♦♦ 
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.  7:00 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 

ogólną  

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 

♦♦♦ 

https://www.oneheartonesoul.ca/

