
 

 

Drodzy Parafianie,  

Ponad 100 lat temu Polska Wspólnota rozeznała potrzebę utworzenia  

polonijnej parafii w Kitchener. Z tego głębokiego, duchowego pragnienia 

zrodziła się idea budowy wspaniałego Kościoła Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Od samego początku, aż do dnia dzisiejszego, parafianie podejmowali 

i nadal podejmują wiele wysiłków związanych z utrzymaniem i upiększaniem 

świątyni; rozpoczynając od zakończenia prac wewnątrz kościoła w 1920 r. i 

kontynuując wiele następnych inwestycji w latach 1990-2015, które 

uwzględniają: instalację centralnego ogrzewania i klimatyzację, wymianę 

dachu na kościele, wybudowanie windy i sanitariatów (łazienek) oraz 

renowację sali parafialnej. 

Zrealizowanie nowych projektów umożliwiło Parafii Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Kitchener kontynuowanie swojej misji duchowej, 

ponadto wyznaczyło dla kościoła nową przestrzeń, która stała się również 

miejscem na potrzeby socjalne parafian. Choć doświadczamy w obecnych 

czasach trudnych wyzwań, mamy sposobność, aby prowadzić dalszą misję 

duszpasterską. Sobór Watykański II nakazuje rodzinom parafialnym 

odczytywać współczesne znaki czasu tak, aby być otwartą wspólnotą na 

wszystkich wierzących. 

Kilka lat temu ks. biskup Douglas Crosby zainicjował kampanię 

finansową „One Heart, One Soul - Jedno Serce, Jedna Dusza”. Objęła ona 

swym zasięgiem wszystkie parafie Diecezji Hamilton. Celem kampanii jest 

finansowe wsparcie każdej parafii (również naszej), pośpieszenie na pomoc 

kościołom przeżywającym zapaść finansową oraz materialne wzmocnienie 

apostolatów prowadzonych przez diecezję takich jak: ośrodki akademickie, 

szpitale, więzienia czy duszpasterstwo migrantów przybywających do Kanady 

(chodzi konkretnie o sezonowych pracowników podejmujących się pracy na 

farmach). 

 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener zobowiązana 

została do zebranie 315 tysięcy dolarów. Jeżeli parafia osiągnie swój cel, to 



na swoje potrzeby otrzyma z kampanii finansowej 75% zebranej kwoty. 236 

tysięcy dolarów zostanie przekazane na projekt parafialny, 47 tysięcy dolarów 

na potrzeby duszpasterskie diecezji oraz 32 tysiące dolarów na parafie będące 

w potrzebie. Jeżeli parafia zbierze powyżej 315 tysięcy dolarów to otrzyma na 

swoje potrzeby 85% zebranej sumy; czyli bonus o 10 % więcej, co się 

przekłada na sumę 252 tysiące dolarów. 

Czas kampanii będzie trwał łącznie trzy lata. Diecezja Hamilton ponosi 

wszystkie koszty operacyjne kampanii, parafie nie partycypują w żadnych 

wydatkach. Jeżeli jakakolwiek parafia nie będzie w stanie zebrać wymaganych 

75 % funduszów, nie będzie obciążona finansowo w żaden sposób.     

Jakiego ważnego przedsięwzięcia podejmuje się nasza parafia w ramach 

finansowej kampanii?  

Sprawą priorytetową staje się kapitalny remont głównych schodów do 

świątyni. Przez ponad 30. ostatnich lat były one naprawiane wielokrotnie. 

Chociaż tymczasowe naprawy względnie zabezpieczały wejście do Domu 

Bożego, to jednak w dalszym ciągu pojawiały się - i nadal pojawiają się - 

pęknięcia, ubytki cementu, co też było i jest powodem zalewania wodą szatni 

i sali parafialnej.  

Jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu jest całkowita 

rozbiórka schodów do samego fundamentu kościoła. Tylko całkowite 

wyburzenie betonowej konstrukcji pomoże wyeliminować w przyszłości 

jakiekolwiek problemy ze schodami. W dodatku, przy realizacji tego projektu, 

odrestaurujemy szatnię i zainstalujemy nowe poręcze przy schodach. 

 W tym miejscu pragnąłbym podzielić się z Wami, drodzy parafianie, 

radosną wiadomością; a mianowicie, że zbiórkę funduszy nie rozpoczynamy 

od przysłowiowego zera. Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców, 

Prowincji Ontario - Kentucky, do której należę, przeznaczyło na każdą 

zmartwychwstańczą parafię (a jest ich osiem na terenie Diecezji Hamilton) 30  

tysięcy dolarów, celem finansowego wsparcia kampanii. Tak więc 

rozpoczynamy kampanię finansową z pierwszą hojną donacją. Stan zbiórki z 

sumy 315 tysięcy dolarów wynosi na dzień dzisiejszy 285 tysięcy dolarów. 



 Celem zasięgnięcia więcej informacji na temat kampanii finansowej, 

prosimy odwiedzić parafialną stronę internetową, zakładkę z biuletynami. Są 

tam dostępne wiadomości drukowane na przestrzeni ostatnich czterech 

tygodni, prezentację księdza proboszcza oraz film – video. 

 Rozpoczynająca się kampania finansowa „One Heart, One Soul - Jedno 

Serce, Jedna Dusza” jest doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na naglące 

potrzeby Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kitchener. Uczyńmy coś 

pozytywnego i wartościowego dla naszego kościoła i jego wspólnoty. Na 

przestrzeni ponad stu lat, wiele pokoleń - ponosząc ogromne ofiary i 

wyrzeczenia - budowało i troszczyło się o ten kościół. Nie wypada zmarnować 

dziedzictwa naszych przodków w wierze! Mała osobista cegiełka  potrafi 

upiększyć wspaniałą Bożą budowlę.  

Swoją modlitwą obejmuję wszystkich ludzi dobrej woli - niech spłynie 

obfite błogosławieństwo na tych, którzy budują Rodzinę Parafialną „Jednego 

Serca - Jednej Duszy”.  

Szczęść Boże – ks. Adam, CR 


