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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

MSZA W NOCY (PASTERKA)  
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9, 1-3. 5-6) 

Syn został nam dany  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13) 

 Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel 
 

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14) 
Ukazała się łaska Boga, która niesie  

zbawienie wszystkim ludzi 
 

EWANGELIA (Łk 2, 1-14) 
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel  

 

MSZA W DZIEŃ  
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52, 7-10) 

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6) 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

  
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 1, 1-6) 

Bóg przemówił do nas przez Syna  

 
EWANGELIA (J 1, 1-18) 
Słowo stało się ciałem 

Poniedziałek 26 grudnia 

Św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika 

8:00 Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu

 Beaty i Zbigniewa Serwin 

9:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 Boże błogosławieństwo dla Anny i Artura 

 w 19 rocznicę ślubu oraz ich synów  

11:00 Za śp. Antoniego Oleszczuk oraz  

 rodzeństwo z rodziny Oleszczuk i Kraska  

13:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Św. dla Nicole Cisło z okazji 17 urodzin  

 - rodzice i dziadkowie 

19:00 Za śp. Józefa Kmieć i Lucynę Kupiec 

  - Celina z rodziną  

 

Wtorek 27 grudnia 

Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty 

8:00  Za zmarłych z rodziny Cybulskich - Marian  

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

 Krystyna, dzieci Magdalena i Robert  

 z rodzinami 

 W intencji Joanny i Grzegorza  prośbą  

 o pokój i zgodę w rodzinie - rodzice 

 

Środa 28 grudnia 

Świętych Młodzianków, męczenników  

8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo dla rodzin 

 Sołtysik, Dudkiewicz i Kołodziej 

19:00 Dziękczynna w intencji dzieci 

 uratowanych od aborcji i osób 

 uchronionych przed eutanazją - Kolbe 

 ProLife 

 Za zmarłych z rodzin Piasecki i Suchocki  

 - Grażyna z rodzina 

 
Czwartek 29 grudnia 

Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika 
8:00 Za św. syna Mariana Trychta (8 rocz.)  

 - mama, brat z żoną i rodziną 

19:00 Za śp. Lidię Labenda (rocz.) - mąż  

 z rodziną 

 Za śp. Stanisława Lewczuk - dzieci 

 z rodzinami 

 

Piątek 30 grudnia 

Świętej Rodziny 

8:00 Za śp. Mariannę Biały - syn z rodziną 

19:00 Za zmarłych z rodzin Grobarczyk i Panuś 

 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę nad 

 rodzinami w Polsce i w Kanadzie - rodzina 

 Lewczuk  

 
Sobota 31 grudnia 

Św. Sylwestra I, Papieża 
8:00 Za śp. dziadków i zmarłych z rodziny - Ewa 

 z rodziną 

17:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze Boże błogosławieństwo dla  

 rodziny Podolak, Lewandowski  

 i Włodarczyk  

19:00 Za śp. Henryka Skwarko (2 rocz.) - żona 

 z dziećmi 

 
Niedziela 1 stycznia   Nowy Rok 

 Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki 
8:00 W intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

9:30 Za śp. Janinę i Ed’a Wielgus (6 rocz.)  

 - Diana Wielgus 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Św. dla rodziny 

14:30 Za śp. Mariannę Bosak (rocz.) - syn Jan  

 z rodziną 

19:00 Za śp. Stanisława Wróblewski (1 rocz.) 

 - żona z dziećmi  

 

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 międzynaródówym.  

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

Różaniec prowadzi Róża nr.3 

W Jezusie rodzimy się do prawdziwego  
życia 
 
W owym czasie wyszedł dekret cesarza  
Augusta… Władcy tego świata wyobrażają 
sobie, że ludzi można umieścić w tabelkach, 
ponumerować, nadać im miejsce  
w dokumentach i wtedy będą mieli nad  
nami realną władzę. Tymczasem Jezus ma 
zupełnie inną propozycję. On nadaje nam 
imiona, a nie numery. Nie umieszcza nas w 
barakach ani w tabelkach. Jezus umieszcza 
nas w świecie, który jest pełen możliwości, 
pełen różnorodności, pełen jakiegoś  
świętego chaosu, który możemy wypełnić 
swoją osobowością, swoją pomysłowością, 
swoim geniuszem, swoim pięknem. Taki 
jest Jezus! On każdego z nas traktuje  
bardzo indywidualnie. Do każdego ma  
bardzo osobiste, wręcz intymne podejście.  
I to jest coś, co powinno nas po raz kolejny  
zachwycić. W Boże Narodzenie odkrywamy, 
że w Nim się rodzimy do prawdziwego  
życia. Chwała Bogu na wysokościach,  
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie  
upodobał.  
 
Panie Jezu, dziękuję Ci, że tak dobrze mnie 
znasz i przychodzisz do mnie w tę noc.  
Proszę, abym w Tobie odnalazł prawdziwe 
życie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.  

Rocznicę Ślubu Obchodzą  
Elżbieta i Marian Zając 52 rocz., 

Bożena i Zbigniew Sowińscy 40 rocz., 
Lucyna i Jan Bak  35 rocz., 

Katarzyna i Roman Stanik 25 rocz., 
 

ŚWIĘTEJ RODZINY 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

 
W piątek 30 grudnia   
w Kós ciele katólickim 
óbchódzi się s więtó  
Ś więtej Ródziny, czyli  

Jezusa, Maryi i Jó zefa. Jest 
tó zarazem s więtó kaz dej ludzkiej ródziny, 
któ ra pódóbnie jak Ródzina Nazaretan ska 
jest dziełem Ojca Niebieskiegó i dó Niegó 
ma prówadzic , a w ziemskim z yciu musi 
się zmierzyc  z wielóma trudnós ciami.  

Dzisiaj, w czasach zmasówanegó ataku na 
ródzinę, kryzysu małz en stwa i z ycia  
ródzinnegó, Ś więta Ródzina ukazuje  

szczęs liwy módel z ycia wspó lnótówegó,  
w któ rym na pierwszym miejscu jest  
Pan Bó g, a we wzajemnych relacjach  

stósówana jest zasada miłós ci  
i wzajemnegó zaufania. W tym dniu  

w spósó b szczegó lny dziękujemy Bóz emu 
Miłósierdziu za dar naszych ródzin  
i prósimy ó pótrzebne łaski dla tych,  

któ re przez ywają trudnós ci i kryzysy, a dla 
skłó cónych i rózbitych ródzin prósimy  

ó łaskę pójednania, wzajemnegó  
przebaczenia, pówrótu na drógę  
wzajemnej miłós ci i nas ladówania  
w z yciu Ś więtej Ródziny z Nazaretu. 

„ Cicha noc. Święta noc. Pokój niesie ludziom wszem.” 
Święta Bożego Narodzenia rokrocznie skłaniają nas do refleksji nad  pięknem, którym dla wyznawców Chrystusa jest wcielenie  

Naszego Pana i Zbawiciela - Jezusa Chrystusa. Wcielenie Mesjasza motywuje wszystkich katolików  do większej dozy okazywanej nawzajem 

miłości i pojednania oraz wybaczaniem doznanych zranień i niejednokrotnie- przykrej dla bliźnich - lekceważącej obojętności.  

Drodzy parafianie, na te święta  Bożego Narodzenia, w imieniu Misjonarzy Oblatów oraz Siostry Haliny, życzymy, aby każdy  

doświadczył bliskości spotkania z Jezusem, naszym Mistrzem i Przyjacielem, który nieustannie na nas czeka ze swoją miłością.  

Niech Nowonarodzona Dziecina będzie dla  nas sensem życia i wewnętrznego pokoju. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 

Kalendarz  parafialny 2023   
jest dostępny.  Koszt $5  

Odeszli do Pana 
śp. Eugeniusz Lepa, 88 lat 

śp. Maria Biskupska, 86 lat 
śp. o. Wilhelm Rozmysłowski OMI, 83 lat 

śp. Kazimierz Onyszko, 76 lat 
Śp. Jolanta Kruk, 72 lata 
śp. Marek Sokół, 70 lat 

śp. Artur Kowalewski, 43 lata 
śp. Vanessa Kurpiewska, 31 lat 

 

Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

KOPERTKI PARAFIALNE 
Zestawy kópert na rók 2023 móz na  
ódebrac  w Śali 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.  

MŁODZIEŻ  
PPROWADZI 

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

 i zostawiamy w garażu  
w  zachodniej części parkingu. 

Dziękujemy Siostrze Halinie, któ ra  
udekórówała nasz kós ció ł na Adwent i Bóz e 
Naródzenie óraz wszystkim wólóntariuszóm, 

któ rzy pómógli w sprzątaniu kós cióła  
w ramach przygótówan  dó Ś wiąt.  

Dziękujemy ró wniez  wszystkim ósóbóm  
i ródzinóm, któ re przekazały piękne Gwiazdy  

Betlejemskie dó z łóbka.  

BAL SYLWESTROWY – sobota, 31 grudnia 
Chó r i parafia Ś w. Śtanisława Kóstki  

w Tóróntó zapraszają na Bal Śylwestrówy.  
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 
Ś w. Śtanisława Kóstki w niedzielę  

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

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

Zapraszamy! 

Zapraszamy na  

2023 Bal Sylwestrowy 
Dó tan ca gra zespó l IMPRES 
31 grudnia 2022 gódz. 19:00 

 
Bilety $175 ód ósóby dó nabycia w Centrum 

4300 Cawthra Róad Mississauga 
905-306-9900 / www.jp2pcc.ca 

Leszek 289-768-6056/Janusz 416-450-3748 
 

Przepyszna kolacja przygotowana przez  
Masterchef Jan Gromada i Open Bar 

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 

BIURO PARAFIALNE  
JEST ZAMKNIĘTE 

OD 24 DO 27 GRUDNIA WŁĄCZNIE  

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 

Spotkanie opłatkowe Rycerzy Kolumba 
14 stycznia o godz.16:00 w sali parafialnej 
Po więcej informacji Andrzej 647.529.4547 

„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  

Ś 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: 
Śklep „Health fróm Nature” 47 Róncesvalles, 
tel. 416 532 9805 
Śklep “Śómething Śpecial”, Plaza “Wisła”, 
tel. 905 629 2347 
Jóanna Śzydlówska, tel. 905 818 1040 
Jóanna Śtrzezek,       tel. 905 845 3553 

PRZYPOMINAMY, ŻE NIE MA 
SPOWIEDZI 24, 25, 26 GRUDNIA. 


