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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 7, 10-14) 
Panna pocznie i porodzi Syna  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

(Ps 24, 1-2. 3-4. 5-6) 
Przybądź, o Panie, Tyś jest 

 Królem chwały 
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 1, 1-7) 
Chrystus jest potomkiem Dawida 

 i Synem Bożym  
 

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) 
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej 

 Józefowi, potomkowi Dawida  

Poniedziałek 19 grudnia 

8:00 Za śp. Helenę Musiał - córka z rodziną  

 O zdrowie dla Vince - rodzina 

 Za śp. brata Romana Kipa - siostry 

 z rodzinami 

 Za śp. Helenę Woźna - córka 

19:00 Spowiedź 

 

Wtorek 20 grudnia 

8:00  Za śp. Bronisławę, Sergiusza i Antoniego 

 - córka z rodziną    

 Za zmarłych z rodzin Czarneckich 

 i Gościńskich - Barbara 

 Dziękczynna z prośbą o dalsze  Boże 

 błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz 

 dary Ducha Św. dla rodziny Przysłupskich 

19:00 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 

 

Środa 21 grudnia 

Św. Piotra Kanizjusza, kapłana i Doktora Kościoła 

8:00 Za śp. Jana Nowek (rocz.) - żona z rodziną 

 Za śp. Józefa Szałańskiego - dzieci  

 z rodzinami  

 Za śp. Bogumiłę i Bruno Komońskich, 

 - Rosalie i Bob’a Martin  

 Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Św. 

 dla Roberta, Sylwii, Kacpra i Dominika 

19:00 Spowiedź 

 
Czwartek 22 grudnia 

8:00 Za śp. Urszulę Wiśniewską (1 rocz.) - syn 

 Andrzej z rodziną 

19:00 Za śp. Jana i Pawła Poleszuk - siostra 

  i ciocia z rodziną 

 Za śp. Jana Brandys 

 

Piątek 23 grudnia 

Św. Jana Kantego, kapłana 

8:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny 

 Świerzbińskich 

 O potrzeba łaski dla Tadeusza Badzioch 

 z rodziną 

19:00 O łaskę uwolnienia z nałogu dla Pawła  

 
Sobota 24 grudnia 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

8:00 RORATY Dziękczynna z prośbą o dalsze 

 Boże Błogosławieństwo dla Ewy z okazji  

 urodzin 

20:00 (kościół) o Boże błogosławieństwo dla 

 dzieci z naszej parafii                               PL 

22:00  (kościół) za śp. Helenę i Józefa Szczurek 

 - syn Stefan z rodziną                            ENG 

22:00 (sala) o Boże błogosławieństwo dla 

 wszystkich rodzin z naszej parafii 

 - Poradnia Rodzinna                                 PL 

24:00 (kościół) Dziękczynna  z prośbą  

 o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo  

 i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla 

 Anny i Steven’a z okazji urodzin - dzieci 

 i wnuk                                                        PL 

24:00 (sala) z prośbą o Boże błogosławieństwo 

 dla dzieci i wnuków                                  PL 

 
Niedziela 25 grudnia 
BOŻE NARODZENIE 

8:00 Za śp. Antoninę i Bolesława Uliński 

 - córka z rodziną 

9:30 Za śp. Grażynę Policht i Andrew Gut 

 - rodzina 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 Za śp. Derrin Wilkie (15 rocz.) - żona 

 z dziecmi 

14:30 Za śp. Kazimierza Mieczkowskiego - żona 

 i dzieci 

19:00 Za śp. Marka Grzesik (11 rocz.) - żona 

 Krystyna, dzieci Magdalena i Robert 

 z rodzinami  

 

Intencja papieska  
na miesiąc grudzień 2022  

 
Za organizacje wolontariatu  

Mó dlmy się, aby órganizacje wólóntariatu 
 i zajmujące się prómócją człówieka znalazły 

ósóby pragnące angaz ówac  się na rzecz  
dóbra wspó lnegó óraz aby szukały wciąz  
nówych dró g wspó łpracy na póziómie 

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

 CHRZTY 
Nikolai Oliver Amir Hyde 

syn Bianca i Paul’a 
 

Sophia Elizabeth Slowy 
córka Jóanny i Matthew’a 

Różaniec prowadzi Róża nr.2 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR  
OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

 ŚLUBU W PIĄTEK 30 XII o godz. 19:00.  
Zgłószenia przyjmuje biuró parafialne.  

Radość Joy zaprasza  
na kawę i pączki óraz 
 sprzedaz  ró z nych 

 s wiątecznych dróbiazgó w 

Pośpiech tęsknotą za Bogiem 
 
Poruszający jest fakt, że autorzy  
zestawienia czytań na kolejne dni  
roku jakby nie wytrzymują napięcia,  
jakby nie mogą doczekać do końca  
i postanawiają, że będziemy czytać  
o niektórych wydarzeniach odrobinkę 
za wcześnie, wyprzedzając je. Tak jest  
i tym razem. Mamy przecież dopiero 
18. dzień grudnia, do Bożego  
Narodzenia jeszcze kilka dni  
Adwentu, a w liturgii już pospieszyli-
śmy się. Przeczytaliśmy Ewangelię  
o tym, jak było z narodzeniem Jezusa. 
Tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek 
się bardzo ekscytuje; bardzo się  
spieszy i tęskni, kiedy bardzo pragnie. 
Wtedy nie może wytrzymać i śpieszy 
się, udowadniając, jak bardzo kocha. 
Obyśmy i my  
spieszyli się na spotkanie z Bogiem. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty nigdy nie  
przychodzisz za późno, Ty najbardziej 
z nas wszystkich spieszysz się, by 
przyjść do ludzkiego serca. Ty żyjesz  

KARTKI ŚWIĄTECZNE  ORAZ OPŁATKI 
(poświęcone) są do nabycia w holu  

kościoła oraz w biurze parafialnym. 
Kartki Świąteczne $1.75 
Trzy duże opłatki $2.50   
Dwa małe opłatki $1.50 

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ   
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 

Naprawdę: jeszcze bardziej 
zakochasz się w Jezusie 

Eucharystycznym! 
 

W dzisiejszym biuletynie 6 niespódzianka: 
6. ŁASKA WKRACZA DO TWOJEGO ŻYCIA 
Tó niesamówite, jak kró tki czas regularnej 
adóracji czyni wielką ró z nicę dla całej reszty 
twójegó z ycia. Móz esz nósic  w sóbie ten  
móment bycia w Jegó óbecnós ci jeszcze 

 długó pó ópuszczeniu kós cióła czy kaplicy. 
Jegó łaska cię wspiera we wszystkich chwi-
lach z ycia, szczególnie w momentach  

pokusy i pró by. Łatwiej ódeprzec  pókusę, 
gdy spędzasz więcej czasu na adóracji. 

Adwent dobiega końca, to już IV i ostatnia niedziela Adwentu, zaraz zasiądziemy do Wigilii i będziemy cieszyć się Bożym Narodzeniem.   
Wszystkie palące się świece stanowią symbol bliskości "przyjścia" Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję.  Wieniec adwentowy  

jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. Stanowi także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. 
 Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa jako zwycięzcy, króla i wybawiciela. 

Kalendarz  parafialny 
2023  jest dostępny.   

Koszt $5  

TRWAJĄ REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY  
W kaz dą niedzielę Adwentu ó gódz. 19:00 

 z kazaniem w języku angielskim. 
Przyjdź i zaproś innych! 

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  jakiejkól-

wiek pómyłki. Ró wniez  prósimy ó nie  
uz ywanie kópert z lat póprzednich. 

Pragniemy przypómniec , z e wszystkie  
dónacje któ re mają się znalez c  w rózliczeniu 

dó pódatku za rók 2022 muszą byc  
 złóz óne dó 31 grudnia 2022.  

PROGRAM ŚWIĄTECZNY. Prósimy, aby kaz da 
ródzina zaópatrzyła się w program świąteczny, 
któ ry wyłóz óny jest w przedsiónku kós cióła.                            

Niedziela, 18 grudnia  
MŁODZIEŻ ZAPRASZA  

na wyprzedaż 
świec na stół wigilijny, kawy  

i herbaty misyjnej oraz mrożonych 
pierogów na  wigilię i święta. 

 
Młodzież prowadzi zbiórkę butelek 

po piwie, winie, alkoholu oraz  
puszek po piwie. Butelki przynosimy  

w pudełku i zostawiamy w garażu  
w  zachodniej części parkingu. 

 KWIATY DO ŻŁÓBKA 
Jes li któs  z parafian chciałby ófiarówac  

kwiaty dó z łó bka Pana Jezusa, tó prósimy  
o Gwiazdy Betlejemskie - Poinsecje -  

w czerwonych i białych  kolorach  
oraz różnych rozmiarach . 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ! 

Dzisiejsza druga składka  
przeznaczóna będzie na remónty  

naszegó Kós cióła.  
 

Serdecznie dziękujemy  
za Wasze wsparcie! 

24.XII., Pasterka, godzina 20:00 
Zapraszamy wszystkie dzieci  

i zachęcamy, by przyszły w strojach  
pasterzy, aniołów,  

Maryi, Józefa i postaci z Betlejem.  

PRZEDŚWIĄTECZNA SPOWIEDŹ  
Poniedziałek, 19.XII , godzina 18:00  

(nie ma Mszy Świętej wieczornej) 
Środa, 21.XII - godzina 18:00  

( nie ma Mszy Św.  z  intencjami zbiorowymi ) 
 

Nie ma spowiedzi 24, 25 i 26 grudnia  

ŚWIĄTECZNE SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
odbędzie się we wtorek, 20 grudnia,  

od godz. 18:00.  
Zapraszamy wszystkich chętnych dó pómócy 

przy sprzątaniu kós cióła: całe ródziny, 
 młódziez , harcerzy. Szczegó lnie mile 

widziane są órganizacje  
parafialne kórzystające z salek.  

Młódziez  pótrzebująca wypracówac   
gódziny wólóntariatu ótrzyma wpis  

wypracówanych gódzin. 
Przyjdź i pomóż  przygotować nasz  

kościół na Święta Bożego Narodzenia ! 

BAL SYLWESTROWY – sobota, 31 grudnia 
Chó r i parafia S w. Stanisława Kóstki  

w Tóróntó zapraszają na Bal Sylwestrówy.  
W prógramie, od 7:00pm - 3:00am:  

kólacja z winem, zimny bufet, szampan  
ó pó łnócy i zabawa przy muzyce na z ywó.  

Bilety: $135 /ód ósóby dó nabycia w parafii 
S w. Stanisława Kóstki w niedzielę  

w gódz. 10:30 – 12:30  w sali parafialnej,  
17 Wólseley St., lub w biurze parafialnym, 

przy 12 Denisón Ave. 
Szczegó ły: 416-504-4643.  

Zapraszamy! 

„Radio Maryja zaprasza na bankiet  
opłatkowy w niedzielę, 08 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”, 

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 

24 XII 2022  
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 
W sóbótę wieczórem zasiądziemy  

w naszych dómach dó stółu wigilijnegó. Za-
dbajmy ó tradycyjną, chrzes cijan ską  
óprawę wigilijną wieczerzy. Niech tó 
będzie ókazja, móz e jedyna w róku, dó  

pójednania, zgódy, wyciągnięcia  
przyjaznej dłóni dó kógós  pós ró d bliskich, 

znajómych, w sąsiedztwie. Niech  
wigilijnej wieczerzy tówarzyszy wspó lna 

módlitwa, lektura fragmentu Pisma  
S więtegó ó naródzeniu Zbawiciela s wiata 
(Ewangelia według s więtegó Łukasza),  

łamanie się ópłatkiem, wspó lny s piew kólęd 
i pastórałek. Pamiętajmy, z e nie pódajemy na 

wigilijny stó ł alkóhólu, a tradycyjnie  
zachówajmy wstrzemięz liwós c  ód pótraw 

mięsnych, chóc  póst ten nie jest juz  
 óbówiązkówy. W tym duchu przyjdz my na 
Pasterkę dó naszej parafialnej s wiątyni. 

Bądz my wierni tej tradycji.  
Radośnie i we wspólnocie uczcijmy  

przychodzącego Pana. 

WYSZYŃSKI  
ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 

18 grudnia godz.16:00  
Ten film, tó ópówies c  ó człówieku, któ ry  

w óbliczu wójny musi dókónywac  trudnych  
wybóró w i ódpówiedziec  sóbie na pytanie  

„Jak miłówac  nieprzyjació ł, kiedy przyszłó nam 
dó nich strzelac ?” Rez yser i scenarzysta Tadeusz 

Syka pragnął w filmie wyjas nic , dlaczegó  
włas ciwie kard. Wyszyn ski pówinien byc   
beatyfikówany. Czegó takiegó dókónał, z e 
 nalez y mu się miejsce ws ró d s więtych? 

Zapraszamy ! 

BIURO PARAFIALNE  
JEST ZAMKNIĘTE 

OD 24 DO 27 GRUDNIA WŁĄCZNIE  


