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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6, 22-27) 
Błogosławieństwo Boże  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67, 2-3. 5 i 8) 

Bóg miłosierny niech nam błogosławi   
 

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4, 4-7) 
Bóg zesłał swojego Syna  
zrodzonego z niewiasty 

 
EWANGELIA (Łk 2, 16-21) 

Nadano Mu imię Jezus  

Poniedziałek 2 stycznia  

Św. Bazylego Wielkiego  Grzegorza z Nazjanzu 

8:00 Za śp. Marię, Floriana Wierzbicki - córka 

19:00 Za śp. Józefa Lech (34 rocz.) - córka 

 Barbara z rodziną 

 Za śp. Mieczysława Cisalowicz i Zofię Dul 

 - rodzina Cisalowicz 

 

Wtorek 3 stycznia 

Najświętszego Imienia Jezusa 

8:00  Za zmarłych z rodzin Kobyłko, Szurgut, 

 Stodolnik, Burzyński   

10:00 w intencji członków Klubu Seniora  

19:00 Za śp. Marię i Zdzisława Górka - córka 

 z rodziną 

  

Środa 4 stycznia 

8:00 Za śp. Mirosława Łabieniec (24 rocz.) 

 - żona i córka 

 Za śp. Alicję Malek - mama 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 5 stycznia 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 
Św. Jana Neumanna, biskupa 

8:00 Za św. Stefanię Łukaszek oraz Olgę, 

 Tadeusza i Bolesława Kaczmarek - córka 

 z mężem i dziećmi 

 O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej dla o. Bogdana Osieckiego w dniu 

 urodzin 

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże 

 błogosławieństwo dla nich  

 - Apostolat Złota Róża 

 

Piątek 6 stycznia 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 Za śp. Emilię Serwin - rodzina 

10:00 Za śp. Edwarda, Kazimierę, Tadeusza 

 Studziński i zmarłych z rodziny - córka  

 z rodziną 

19:00 Za śp. Helenę, Jana, Mateusza i Michała 

 oraz zmarłych z rodziny Maslowski  

 - John i Maria z rodziną 

 
Sobota 7 stycznia 

Pierwsza Sobota Miesiąca 
Św. Andrzeja Bessette, zakonnika 

8:00 W intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

17:00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marty  

 i Tomasza Sawarskich w 5 rocz. ślubu 

  - mama 

19:00 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Haliny i 

 Leszka Pikula z prośbą o Boże 

  błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha   

 Św. - dzieci  

 
Niedziela 8 stycznia 

Objawienie Pańskie Trzech Króli 
8:00 O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej dla o. Jana Kobzan w dniu urodzin 

9:30 O błogosławieństwo i potrzebna łaski dla 

 Paul’a Raya 

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za śp. Edwarda Romasz - żona 

14:30 Za śp. Apolonię i Zygmunta Trzeciakowski 

 - córka z rodziną 

19:00 Za śp. Marię i Wacława Cieślikowscy, Julię 

 Baumgarter, Janinę Kieda - córka  

 Krystyna Nawara  

 

Intencja papieska  
na miesiąc styczeń 2023  

 
Za wychowawców  

Mó dlmy się, aby wychówawcy byli  
wiarygódnymi s wiadkami, ucząc braterstwa  

zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim 
wraz liwych młódych ludzi.  

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Nabóz en stwó Pierwszej Sóbóty  

ó gódzinie 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Serca Pana Jezusa 

pó Mszy ó 10:00 i 19:00 
Spowiedź od godziny 18:00 

Różaniec prowadzi Róża nr.4 

Cud przemiany 
 
Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został 
on powołany od owiec, prosto z pola. Bóg 
go wybrał, mimo że był najmłodszym  
spośród synów Jessego. Był on dobrym 
królem – pasterzem swego ludu, choć nie 
ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak  
i już na zawsze pozostanie wielki. Jezus też 
jest pasterzem, ale nieporównywalnie 
większym – Bożym Synem, Królem królów. 
Urodził się nie wśród możnych w Jerozoli-
mie, lecz w ubogim Betlejem; wybrał nie 
pałac królewski, a stajnię dla zwierząt. 
Jego pierwszymi gośćmi nie były elity, lecz 
pogardzani przez wszystkich i uważani za 
grzeszników pasterze. Co to dla nas  
oznacza? Co oznaczają te zadziwiające, po 
ludzku sądząc – nierozumne – Boże  
wybory? Jezus wie, że nasze serca częściej 
przypominają brudną stajnię niż czysty 
pałac. Jego przyjście na świat możemy  
odczytać jako wyraz nie tylko uniżenia, ale 
przede wszystkim miłości. Nie zwalnia to 
nas z obowiązku przygotowania się na Jego 
przyjście, a raczej uświadamia nam, że  
o własnych siłach nigdy nie będziemy  
w stanie stać się świętymi. Pasterze  
z Betlejem pozostali pasterzami, lecz w ich 
sercach dokonał się cud przemiany. 
 
Panie Jezu, pasterze wrócili do swych  
domów radośni i przemienieni. Takiej  
przemiany pragniesz dokonać także we 
mnie. Chcę Ci na to pozwolić. Przyjdź do 
mego serca. Amen.  

Msza S w. dla człónkó w Klubu Senióra   
wtorek, 3 stycznia 

godzina 10:00 
Spótkanie ódbędzie się  pó  

Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

Pierwszego dnia Nowego Roku Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się  

obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy 

szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. 

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie.  

Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych,  

którzy skorzystali z darów Chrystusa. 

   Modlitwa do Matki Bożej Rodzicielki 

    Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy,  

abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.  

Kalendarz  parafialny 2023  
jest dostępny.  Koszt $5  

KOPERTKI PARAFIALNE 
Zestawy kópert na rók 2023 móz na  

ódebrac  w Sali parafialnej. 
 BARDZO PROSIMY ABY NA PIERWSZEJ 

KOPERTCE Z OFIARĄ POCZĄTKOWĄ  
NAPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO, ADRES  

I NUMER TELEFONU.  
Jest tó bardzó waz ne aby uniknąc   
jakiejkólwiek pómyłki. Ró wniez   
prósimy ó nie uz ywanie kópert  

z lat póprzednich. 

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypóminamy, z e intencje na Mszę s w.  
z intencjami zbiórówymi podajemy  

telefonicznie 905-848-2420.  
Ofiarę móz na złóz yc  w kópertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” 
pódczas niedzielnej Mszy S w. lub 

składając dó skarbóny przy 
 wejs ciu dó biura parafialnegó.  

 
MŁODZIEŻ  
PROWADZI 

zbiórkę butelek po piwie, winie,  
alkoholu oraz puszek po piwie.  
Butelki przynosimy w pudełku 

  i zostawiamy w garażu  
w  zachodniej części parkingu. 

„Radio Maryja zaprasza na bankiet  
opłatkowy w niedzielę, 8 stycznia 

2023 godzina 11:00 uróczysta Mszą 
s w. z udziałem gós ci z Pólski w kós ciele  
S w. Maksymiliana Kólbe w Mississauga, 
gódz. 13:00 bankiet w Pólskim Centrum  

Kultury. W prógramie: spótkanie  
z gós c mi z Pólski, s wiąteczny óbiad  
w wykónaniu Jana Grómady, lóteria  
fantówa, wspó lne kólędówanie óraz 

Kóncert Opłatkówy.  
Bilety w cenie 70$ można nabyć w: 
Sklep „Health fróm Nature”  
47 Róncesvalles, tel. 416.532.9805 
Sklep “Sómething Special”, 
 Plaza “Wisła”, tel. 905.629.2347 
Jóanna Szydlówska, tel.  905.819.1040 
Jóanna Strzezek,        tel.  905.845.3553 

Program Dzienny dla Seniorów 
 w Domu Kopernika  

Infórmujemy pan stwa , ze prówadzimy  
zajęcia dla senióró w w języku pólskim ód 
póniedziałku dó czwartku ód 8:30am dó 

3:30pm. Prógram óferuje zajęcia  
grupówe: c wiczenia gimnastyczne na  
siedzącó, zajęcia plastyczne, bingó,  

s piewanie pólskich piósenek, rózmówy,  
zagadki, z arty, duz ó zabawy i s miechu. 

Wszystkó ódbywa się w milej i sympatycznej 
atmósferze. Oferujemy ró wniez  prógramy  

wirtualne dla tych któ rzy nie mógą  
uczestniczyc  ósóbis cie.  

Pó więcej infórmacji i rejestrację  
prósimy ó kóntakt  

tel. 416-536-7122 ext. 223 lub  
email: adultstaff@cópernicuslódge.cóm 

OGLOSZENIE!! 
Polskie Centrum Jana Pawła II  

poszukuje pracowników na  
pół i cały etat. 

Wszystkich zainteresowanych 
 prosimy o kontakt  z biurem 
 pod numerem 905-306-9900 

Dziękujemy  Rycerzom Kolumba oraz 
wszystkich darczyńcom, którzy    

włączyli się do akcji ”Food Drive”. 

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ   
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 

Naprawdę: jeszcze bardziej 
zakochasz się w Jezusie 

Eucharystycznym! 
 

W dzisiejszym biuletynie 7 niespódzianka: 
7.POJMUJESZ, JAK WIELKIM JESTEŚ  

SZCZĘŚCIARZEM 
 

Jes li tó takie łatwe, z e wystarczy wsiąs c  dó 
samóchódu i pódjechac  dó kós cióła na 
adórację lub pó próstu przejs c  się dó  
najbliz szej kaplicy, tó znaczy, z e jesteś 

szczęściarzem i zaczynasz tó rózumiec .  
Są tacy, có chcieliby spędzac  więcej  
Czasu z Jezusem na adóracji. Jednak  

chórują lub wielós c  óbówiązkó w im na tó 
nie pózwala. Są tez  na s wiecie tacy ludzie, 
któ rzy pónószą rzeczywiste, ógrómne 
ryzykó dla Eucharystii. Z yją bówiem  

w miejscach, gdzie przes laduje się ludzi  
z pówódu wyznawanej przez nich wiary. 

Gdy pamiętasz ó tych, któ rzy  
w sytuacji realnegó zagróz enia,  

gódzinami lub wręcz całymi dniami idą na 
spótkanie z Jezusem, pójmujesz, jak  

wielkim prezentem jest mó c ótwarcie się 
módlic . Nie mó wiąc juz  ó dóstępie dó  
kapłana, któ ry sprawuje sakramenty.  

Niezalez nie ód tegó, czy gó lubisz, czy nie, 
ón jest kapłanem i winien byc  kóchany. 
Przeciez  dzięki jegó namaszczónym  

dłónióm mamy Najs więtszą Eucharystię. 

REKOLEKCJE OBLACKIE  
W dniach 9-13 stycznia nasi ojcowie  

będą przebywać na rekolekcjach. 
Serdecznie prósimy wiernych 

 ó módlitwy w intencji wszystkich  
Oblató w, aby te spótkania pómógły im  
wzrastac  w górliwós ci duszpasterskiej.   

 
Ze względu na nieóbecnós c  księz y przez 
cały tydzien , nie będzie Mszy s więtych  
pórannych ani wieczórnych, a có za tym 

idzie; nie będzie Mszy Świętej  
z intencjami zbiorowymi 11 stycznia. 

Spotkanie opłatkowe Rycerzy Kolumba 
14 stycznia ó gódz.16:00 w sali parafialnej 
Pó więcej infórmacji Andrzej 647.529.4547 

URODZINY 
Czwartek, 5 stycznia 

Uródziny Ojca Bógdana Osieckiegó OMI 
&  

Niedziela, 8 stycznia 
Uródziny Ojca Jana Kóbzana OMI 

 

Od całej wspó lnóty parafialnej  
składamy Ojcóm najserdeczniejsze  

z yczenia zdrówia, niegasnącegó entuzjazmu, 
ópieki Matki Bóz ej na kaz dy dzien  óraz  
óbfitós ci wszelkich  

łask Bóz ych. 
 

Sto Lat  

Ojcze Janie i Bogdanie! 


