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 MASS INTENTIONS 
  

          LENT – WIELKI POST 
 

 

Monday – Mar. 08  
 

8:00 A.M. (E) -  For peace and justice in USA  – A. Caruk  

10:00 A.M. (P)† David Jersz w 5 rocz. śmierci     – Rodzice   

7:00 P.M. (P) -  O opiekę Maryi i Anioła Stróża dla Mia 

                 w 1 rocznicę urodzin         – Dziadkowie   

Tuesday – Mar. 09 
 

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

-  God’s blessing for Halina on her Birthday     – Daughter  

10:00 A.M. (P) † Irena Mazurska            – Córka z rodz.    

7:00 P.M. (P)  † Anna Szulczyński  
 

Wednesday – Mar. 10 

8:00 P.M. (E) †† Anna, Teresa Kozak              – Family 

10:00 A.M. (P) † Irena Włodkowska      – E. Lorenc z rodz.  

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

-  O łaskę zdrowia, błog. Boże i opiekę Św. Józefa dla  

   Grażyny                                        – Adela 

†  Anna Bukowska w 15 rocz. śmierci            – Rodzina 

†  Edmund Zygało                                   – Syna  

†  Władysława Ziembicka                 – Córka z dziećmi  

†† Felicja, Stanisław Pel                   – Córka z dziećmi                             
 

Thursday – Mar. 11 

8:00 A.M. (E)  - For peace and justice in Canada – A. Caruk     

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

10:00 A.M. (P) – Dziękczynna w int. syna z prośbą o dary  

                 Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej   

7:00 P.M. (P)  - O błog. Boże, opiekę NMP i Św. Józefa dla 

                 mamy Józefy                      – Córka  
 

Friday – Mar. 12  

8:00 A.M. (E) - Barbara Pożarkowska            – H. Ruetz  

10:00 A.M. (P)- Za żywych i zmarłych Parafian 

6:30 P.M. (P) – DROGA KRZYŻOWA – Polska Szkoła 

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

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

†  Helena Hipnarowicz                     – B.R. Pietrzyk                                 

†  Wacław Ciosk                               – J. Gałecka 

†  Barbara Pożarkowska                   – Rodz. Bieniarz 

†  Tadeusz Śpiewak                         – D.R. Antczak                              
 

Saturday – Mar. 13  
 

10:00 A.M. (P) - Msza Św. z Namaszczeniem Chorych  

 5:00 P.M. (P) - O tryumf Niepokalanego Serca Matki Bożej 

w każdym sercu ludzkim  
 

Sunday – Mar. 14 – 4TH SUNDAY OF LENT 
 

 8:30 A.M. (P) †† Jan i Henryka Rygiel            – Córka  

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

11:30 A.M. (P) -  W intencji Dominika Żedzik w dniu  

                  Chrztu Świętego 

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 

 

As part of the “One Heart, One Soul” Campaign, the 

Diocese of Hamilton has committed Sacred Heart Parish 

in Kitchener to raise $315,000.00. If we are able to 

achieve this goal, our parish will be able to keep 75% 

($236,000.00) of the raised amount to use for our parish 

needs. My presentation on the weekend of February 20/21 

[number 1] did not include an accurate valuation of the 

renovation of the stairs; it only considered the action 

initiated by the Ordinary of our Diocese, Bishop Douglas 

Crosby. 
 

In due course, when I have all the necessary 

documentation, I will give a presentation [number 2]. As 

of today, we have not yet hired an engineer, which means 

that we do not have any preliminary drawings or repair 

valuations to share with you. We will soon begin work 

with the Parish Council, Building Committee, and 

Finance Council to finalize the entire project, after which 

we will be ready to present our plans to the parishioners. 
 

The main goal of Sacred Heart Parish is to use the funds 

collected from the campaign to build a new staircase, and 

to make sure the new stairs do not cause damage to the 

coatroom. As of today, as mentioned earlier, we do not 

know the cost of these renovations, nor can we predict 

how much funds we will raise over the three years of the 

campaign. If we find ourselves with a financial surplus 

after completing the construction of the stairs, we will use 

the remaining funds to either renovate the church tower, 

or replace the carpeting inside the church.  
 

I am asking for your understanding and patience in this 

matter, bearing in mind that I started my pastoral ministry 

in this parish only 7 months ago, and as the famous saying 

goes, "Rome was not built in a day." I am also asking 

parishioners to pray for the work that we undertake 

together. Thank you for all your help and support.  
 

With God's blessing and my prayers,   

– Fr. Adam CR 
 

O N E  H E A R T ,  O N E  S O U L  

C A M P A I G N  P R A Y E R  
 

ALL: Almighty and eternal God, 

you alone are the source of every good gift. 

We thank you for the blessings you pour out on us, 

signs of your infinite goodness, given freely out of love. 
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Continue to form each of us into faithful stewards 

of your abundant blessings. 

Help us to cultivate our gifts with care and love, 

to share them generously with those in need, 

and to return them with increase to you, 

our heavenly Father. 
  

LEADER: As you renew all things in Christ, 

grant to our parishes and Diocese 

a fresh outpouring of your Holy Spirit. 

May this community of faith 

be of one heart and soul 

as we work together in your name. 

We ask this through Christ our Lord. 
  

ALL: Amen. 
  

LEADER: Our Lady of the Annunciation, 
  

ALL: Pray for us! 

♦♦♦ 
MASS WITH THE ANOINTING OF THE SICK BI-LINGUAL 
 

On Saturday, March 13th, at 10:00 A.M., we will celebrate the 

Sacrament of the Anointing of the Sick. Those who suffer from 

chronic illness, those preparing for surgery and the elderly, who 

find the daily tasks of life particularly burdensome, are invited 

to come forward to receive the gift of prayer through the laying 

on of hands and anointing. Our Presider and Homilist will be Fr. 

Krzysztof Szkubera, CR from St. Stanislaus Church, Hamilton. 

Prayers in English will also be included. Those parishioners 

who are confined to home or residents in one of the health care 

facilities will be visited before Easter and offered the sacrament 

at that time. 

♦♦♦ 
EASTER FLOWERS DONATIONS  

Parishioners, who wish, can make a donation for 

sanctuary Easter flowers in memory of deceased 

loved ones. Deadline is March 28th. 

♦♦♦ 

REMEMBER!   

Daylight Saving Time: March 13/14 2021.  

              ♦♦♦ 

INCOME TAX RECEIPTS for your 2020 church contributions 

are available in the Parish Hall. Thank you all for your generous 

and faithful support. 
♦♦♦ 

SUNDAY OFFERINGS – FEB. 1st – MAR. 2nd , 2021:  
 
 

Sunday Collection:                         22,085.00 

Building Fund: 2,710.00 

Candle Project: 100.00 

Seminary Education 460.00 

Pre-Authorized Giving Plan: 2,180.00 

Total $ 27,535.00 
 

Thank you for your generous and faithful support!  

♦♦♦ 

PARISH COUNCIL REPORT 

There was a meeting of the Parish Council on February 

24. The meeting agenda included the following points: 

1. Prayer 

2. Welcoming of members 

3. Establishing future meetings (frequency, place, form) 

4. Feedback of the survey on Saturday’s Mass 

5. Closing and re-opening of the church 

6. “One Heart, One Spirit” campaign 

7. Installation of new hoods in the kitchen of the parish 

hall.  

- As of January 2020, the parish cannot use the 

kitchen as it does not meet the city’s guidelines.   

We cannot obtain a license until we replace the 

ventilation system. 

8. New tenant of the Parish House  

9. Lenten retreat for the Polish congregation 

10. Parish Website, Email, Blog 

11. New candles and the Procession Cross 

12. Cameras on the church’s buildings 

13. Holy Mass live streaming 

14. Free discussion 

15. Writing the current agenda 

16. Prayer 

♦♦♦ 

GORZKIE ŻALE - w każdą Niedzielę Wielkiego Postu  

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

             ♦♦♦ 

I Komunia Święta – 2021 

W tym tygodniu NIE BĘDZIE Katechezy 

dzieci przygotowujących się do  I Komunii Świętej  ze 

względu na trwające Rekolekcje Wielkopostne. 

    ♦♦♦ 
 

DROGA KRZYŻOWA  

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

• 12 marzec:  Polska Szkoła 

• 19 marzec:  Ministranci 

• 26 marzec:  Młodzież 

               ♦♦♦ 
 

 

KWIATY NA WIELKANOC  

JAKO DAR MODLITWY  

ZA ZMARŁYCH 

Zachęcamy wiernych do składania ofiar na kwiaty z 

okazji świąt Wielkanocnych dla uczczenia pamięci 

naszych drogich zmarłych. Msza św. w ich intencji 

będzie odprawiona w Niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego 21 kwietnia o godz. 10:00 w j. angielskim i 

11:30 rano w j. polskim. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały da im nowe życie w swojej chwale.   

♦♦♦ 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

Serdecznie witamy w naszej rodzinie parafialnej Ks. 

Krzysztofa Szkuberę, Zmartwychwstańca posługującego w 

parafii Św. Stanisława Kostki w Hamilton. Prosimy o modlitwy 

w intencji Ks. Rekolekcjonisty i całej naszej parafii. 
 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTYCH: 
 

Niedziela - 07 marca 

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

   “ 12:30 po południu - Gorzkie Żale  

   “  3:00 po południu - 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 – Polska Szkoła 

    “ 7:00   “  Msza św. na zakończenie rekolekcji 
 

Sobota – 13 marca 

Godz.10:00 rano - Msza Św. z udzielenien Sakramentu 

                   Namaszczeniem Chorych 

Prosimy parafian o udostępnienie środków lokomocji naszym 

członkom rodzin oraz tym wszystkim, którzy są dotknięci 

chorobą, bólem, samotnością lub oczekują na operacje, aby 

mogli spotkać się z Jezusem, Lekarzem dusz ludzkich.  
 

Spowiedź Święta w czasie Rekolekcji: codziennie od 

poniedziałku (8 marca) do piątku (12 marca) od 9:00 do 9:45 

oraz od 6:00 do 6:45 wieczorem. 
 

Wszystkie Msze Święte będą transmitowane. 
 

Dodatkowe kopertki z napisem „OFIARA REKOLEKCYJNA” 

będą wyłożone przy wejściu do kościoła. Ofiary zostaną 

przeznaczone na edukację kleryków Wyższego Seminarium 

Księży Zmartwychwstańców w Krakowie. Niestety, nie mogą 

one być wliczone do rozliczenia podatkowego. Taca będzie 

zbierana w czwartek i piątek. Niech Pan Bóg wynagrodzi 

Waszą hojność i szczodrobliwość! 

 
 

♦♦♦ 
 

SPRAWOZDANIE RADY PARAFIALNEJ 
 

Dnia 24 lutego odbyło się spotkanie Rady Parafialnej.  

Plan spotkania obejmował następujące punkty: 

1. Modlitwa 

2. Przywitanie członków 

3. Porządek spotkań (częstotliwość, miejsce, forma) 

4. Wyniki ankiety odnośnie sobotniej Mszy św. 

4. Zamknięcie i ponowne otwarcie kościoła  

5. Kampania finansowa “Jedno Serca, Jeden Duch” 

6. Dyskusja na temat zainstalowania nowych okapów w 

kuchni obok sali parafialnej.         

Od stycznia 2020 r. kuchnia nie spełnia wymogów 

przeciwpożarowych i nie może być używana. 

Została nam odmówiona licencja do czasu 

wymiany wymaganych agregatorów. 

7. Dom Parafialny – nowy lokator 

8. Rekolekcje wielkopostne 

9. Strona internetowa, Email, Blog 

10. Świece i Krzyż Procesyjny 

11. Kamery na budynkach kościelnych 

12. Transmisje Mszy św. – Live streaming 

13. Wolne wnioski 

14. Spisanie protokołu  

15. Modlitwa 
 

KAMPANIA FINANSOWA: 
 

JEDNO SERCE,  

JEDEN DUCH  
 

 

 

Szczęść Boże,  

Kuria Biskupia w Hamilton, w ramach kampanii 

finansowej, wyznaczyła naszej parafii do zebrania kwotę 

$315,000.00. Jeżeli uda nam się osiągnąć taką sumę, to 

parafia otrzyma z kampanii $236,000.00 na swoje 

projekty. Moja prezentacja na weekend 20/21 lutego 

[numer 1] nie obejmowała dokładnej wyceny remontu 

schodów; uwzględniała tylko samą akcję zainicjowaną 

przez Ordynariusza naszej Diecezji, biskupa Douglas 

Crosby.  

W stosownym czasie – gdy będę posiadał całą 

dokumentację – wystąpię z prezentacją [ numer 2]. Na 

dzień dzisiejszy nie zatrudniliśmy jeszcze inżyniera, co 

przekłada się na fakt, iż nie mamy żadnych wstępnych 

planów, ani wyceny remontów. Wkrótce rozpoczniemy 

prace z Radą Parafialną, Komisją Budowlaną i Radą 

Finansową celem sfinalizowania całego projektu, który 

zostanie przedstawiony parafianom. 

Naszym głównym celem  - w ramach kampanii 

finansowej - jest zbudowanie nowych schodów, z 

przystosowaniem ich w dolnej części sali parafialnej jako 

szatnia. Na dzień dzisiejszy – jak już wspomniałem – nie 

znamy kosztów renowacji, ani nie możemy przewidzieć 

ile funduszów zbierzemy na przestrzeni trzech lat na nasz 

projekt parafialny. Jeżeli będziemy mieli nadwyżkę 

finansową, po zakończonej budowie schodów, wówczas 

zostanie ona przeznaczona na remont wieży kościelnej 

czy wyłożenie nowej wykładziny podłogowej w kościele.  

Proszę bardzo o wyrozumiałość i cierpliwość w tej 

kwestii, mając na uwadze, że swoją posługę w tej parafii 

rozpocząłem 7 miesięcy temu, a „Rzymu nie zbudowano 

od razu”. Proszę również parafian o modlitwę w intencji 

dzieła, którego się wspólnie podejmujemy. Dziękuję za 

wszelką pomoc i wsparcie. Z Bożym błogosławieństwem 

i zapewnieniem modlitewnym. 

Ks. Adam Wróblewicz, CR 
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♦♦♦ 

 

AUTORYZOWANY PRZELEW  

(PRE-AUTHORIZED GIVING PLAN) 
 

Z początkiem roku 2021 Parafia Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 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 32 osoby wypełniły 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 lutym 

napłynęły ofiary na sumę $ 2,180.00 na potrzeby naszej 

świątyni. W tych kryzysowych czasach 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 ROZLICZENIA PODATKOWEGO za  

ofiary złożone w 2020 roku można odebrać w Sali Parafialnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy finansowo 

wspomagają naszą parafię 

♦♦♦ 

UWAGA, ZMIANA CZASU NA LETNI! 
 

W nocy z soboty na niedzielę  (13/14 

marca) przesuwamy wskazówki zegara 

o jedną godzinę do przodu.  

                  ♦♦♦ 

 

Wielki Post 

 

Wielki Post to czas zadumy, 

Czas pokuty i jałmużny, 

Męki Pańskiej przeżywania, 

Grzesznych ludzi nawrócenia. 

 

Otwórz serce, by zrozumieć 

Bożej męki tajemnice, 

Ogrom cierpień niepojęty, 

Których człowiek nie policzy. 
 

Wielki Post to dla chrześcijan czas szczególny. Ma on 

przygotować wiernych na przeżycie największej 

tajemnicy wiary, mianowicie – Zmartwychwstania 

Pańskiego. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, 

post i jałmużnę, które to czynności mają przypomnieć 

chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie: 

modlitwa przybiera w tym czasie różnorakie specyficzne 

formy, np. drogi krzyżowej, gorzkich żali czy rekolekcji. 

Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw 

materialnych na te duchowe oraz nauczyć go 

samodyscypliny, jałmużna natomiast przypomina 

konieczność troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się 

posiadanymi dobrami. 

Wielki Post trwa czterdzieści dni i liczony jest od Środy 

Popielcowej do Niedzieli Palmowej, która poprzedza 

Niedzielę Wielkanocną. Liczba czterdzieści to dni 

liczone z wyłączeniem niedziel, gdyż od zawsze dzień ten 

traktowany był jako święto. 

Nie zawsze post trwał czterdzieści dni. Około III w. 

pościło się jedynie czterdzieści godzin, co odpowiadało 

dzisiejszemu Wielkiemu Piątkowi i Wielkiej Sobocie. 

Następnie wymiar ten przedłużył się do tygodnia, a 

następnie do czterdziestu dni, co zostało ustalone w IV 

wieku, natomiast w VI w. ustanowiono Środę Popielcowa 

jako początek tego owego okresu zadumy. 

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

