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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 49, 3. 5-6) 
Sługa Boży światłością całej ziemi  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10) 
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 1-3) 
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa  

 
EWANGELIA (J 1, 29-34) 

Chrystus jest Barankiem, który  
gładzi grzech świata  

 

Poniedziałek 16 stycznia  

8:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 taty Stanisława Janik z  94 urodzin - córka 

 z rodziną 

19:00 Za śp. Henryka Skwarko - żona z dziećmi 

 Dziękczynna z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo dla Janiny i Aleksandra 

 Szaflarskich z okazji rocznicy ślubu 

 

Wtorek 17 stycznia 

Św. Antoniego, opata 

8:00  Za śp. Melanię, Mikołaja Paluszkiewicz  

 - wnuczka  

19:00 O zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary 

 Ducha Św. dla Klary i Sary - babcia 

 O opiekę i błogosławieństwo dla 

 Przemysława Jana Nawara - rodzice 

  

Środa 18 stycznia 

8:00 Za śp. Henrykę Bednarczyk i Ludwikę 

 Paska - Agnieszka 

 Za śp. Annę Ozga - córki z rodzinami 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 19 stycznia 

8:00 Za śp. Mariannę Twórz (1 rocz.) - córka 

 Za zmarłych z rodziny Sulej i Wójcik 

 - wnuczka z rodziną  

19:00 Za śp. Wacława Jonca - żona i córki 

 

Piątek 20 stycznia 

8:00 Za śp. Annę Czarnecką (34 rocz.) - córka 

 z rodziną  

19:00 Za śp. Ewę Dunajski i wszystkich 

 zmarłych z rodziny Kobiela - rodzina  

 Za śp. Eugenię, Stanisława Jakóbczyk, 

 Jadwigę Niekrasz, Jadwigę 

 Pietrakiewicz - Dariusz i Dorota 

 
Sobota 21 stycznia 

Św. Agnieszki, męczennicy 
8:00 Za zmarłych z rodziny Pukas, Wróblewski, 

 Janicki, Czekierda, Płócienich, Skórek, 

 Dudziak, Blicharz, Bożek 

17:00 Za śp. Henryka Chuchla (19 rocz.) - żona 

 i dzieci 

19:00 Za śp. Wacławę Stępień 

 
Niedziela 22 stycznia 

8:00 Za śp. Danutę, Władysława Pisarek - syn 

 Leszek z rodziną   

9:30 Za śp. Mieczysława Grabowski (13 rocz.) 

  - rodzina Ilnicki 

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 

 dla Moniki i Gabriela Pliszka i ich dzieci 

14:30 Za śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk  

 - rodzina 

19:00 Za śp. Marię i Mieczysława Górecki - syn 

 z rodziną 

 

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!       

 
 CHRZTY 

Joaquim Americo Tkacz Oliveira 
syn Urszuli i Manuel’a 

 
 

Różaniec prowadzi Róża nr.6 

SAKRAMENT CHORYCH 
Pierwsze Piątki miesiąca.  Prósimy pamiętac , 

z e w każdym szpitalu jest na dyżurze 
 kapelan katolicki  dostępny   

24 godziny na dobę.    
Zgłószenia nalez y kierówac  dó pielęgniarek. 

Zasłuchani 
 
Dlaczego Jan rozpoznał w Jezusie Syna  
Bożego? Nie znał Go przecież, jak sam 
oświadczył. Może dlatego, że ujrzał Ducha, 
który zstępował z nieba jakby gołębica.  
Czy potrzebny był wyraźniejszy znak? Czy 
któreś ze starotestamentowych proroctw  
wspominało o gołębicy? Jan rozpoznał  
w Jezusie prawdziwego Mesjasza,  
ponieważ potrafił słuchać Boga. To  
osobiste objawienie, jakie otrzymał Jan,  
a o którym ewangelista pisze: Ten, który 
posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział 
mi, pozwoliło właściwie zinterpretować 
znak zstępujący z nieba. Lekcja Janowego  
zasłuchania w słowo Boże uczy nas dzisiaj 
właściwego nastawienia do powołania 
chrześcijańskiego. Również nasze  
powołanie, kimkolwiek jesteśmy we 
wspólnocie Kościoła, realizuje się we 
wskazywaniu tym, co robimy, na Jezusa. 
Cokolwiek robimy, mamy to robić na  
chwałę Bożą. Dzięki temu każdy z nas  
może czerpać wzór z Jana. Jakiego głosu 
słuchamy każdego dnia i skąd on  
pochodzi? 
 
Panie Jezu, jestem posłany do świata  
z konkretnym zadaniem: robić wszystko na 
chwałę Bożą. Tak często jednak moje dni  
mijają na szukaniu własnej chwały, bo  
wybieram to, co złe. Chcę dzisiaj słuchać  
bardziej Twoich natchnień, aniżeli  
własnych pragnień. Amen. 
 

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ  
ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 
 

Naprawdę: jeszcze bardziej 
zakochasz się  

w Jezusie Eucharystycznym! 
 

W dzisiejszym biuletynie 9 niespódzianka: 
 

9. BĘDZIESZ PRAGNĄŁ CZĘŚCIEJ SIĘ  
SPOWIADAĆ! 
Wydaje się przeraz ające, ale takim nie jest. 
Spówiedz  pózwala nam dós wiadczac  mócy 
bezgranicznegó óceanu Bóz ej łaski. Jegó  
miłósierdzie póchłania wszystkie nasze  
grzechy i óbdarza nas prawdziwą wólnós cią.  
Wólnós cią bez strachu, któ ra pózwala  
nam rzucic  się w Jegó miłós c  i dóbróc , z Jegó  
wszystkimi dóskónałymi planami dla  
naszegó z ycia. 
Pó js cie dó spówiedzi wzmaga s wiadómós c  
tegó, z e jestes my w ramiónach Ojca, któ ry nas 
bardzó kócha i „nigdy się nie męczy  
przebaczaniem nam” (papiez  Franciszek). 
 Im bardziej zbliz amy się dó Bóga, tym  
większą samós wiadómós c  zyskujemy. 

 
KOPERTKI PARAFIALNE 
Zestawy kópert na rók 2023 

móz na ódebrac  w hólu kós cióła. 
 

 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.  

BARDZO PROSIMY O NIE UŻYWANIE  
KOPERT Z LAT POPRZEDNICH !!! 

 
Jesteśmy w trakcie przygotowywania 

 rozliczeń podatkowych. Jeśli ktoś  
w ostatnim czasie zmienił adres,  

prosimy o kontakt z biurem parafialnym  
do  końca tygodnia. 

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. 

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 pióse-
nek, 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 
Pólskie Centrum Jana Pawła II pószukuje 

pracównikó w na pó ł i cały etat. 
Wszystkich zainteresówanych 
 prósimy ó kóntakt  z biurem 
 pód numerem 905-306-9900 

NA KAWĘ i PĄCZKI 

 zaprasza Jubileusz 2000 

KONCERT  KOLĘD 
 Serdecznie zapraszamy na kóncert kólęd  
w wykónaniu Chó ru Nóvi Singers, Tóróntó 
Sinfónietta Musicians z udziałem Katleyn 
Bird, sópranó; Anna Leszónska, vócal;  

Students óf the Gen. J. Haller's Pólish Schóól 
in Tóróntó pód dyrekcją Macieja Jas kiewicza. 

 
 Kóncert ódbędzie się w niedzielę  

15 stycznia o godz. 16:00 w kościele  
św. Kazimierza w Toronto.  

 
Bilety w cenie $20 móz na kupic  na strónie 

internetówej http:www.nóvisingerstóróntó.ca 
lub przy wejs ciu dó kós cióła. 

Kongres Polonii Kanadyjskiej serdecznie  
zaprasza w sóbótę 21.01.2023 na  

Bal Karnawałówy w Pólskim Centrum  
JPII w Mississauga.  

Dochód przeznaczony jest na organizacje  
Wielkiej Parady 3 Maja. 

 
Wys mienita kólacja z winem przygótówana  
przez p. Jana Grómadę, duz ó nagró d na lóterii 

fantówej, wspaniała zabawa przy  
zespóle  ‘Mr. System’. 

Bardzó prósimy ó póparcie 
 - szczytny pólónijny cel !!! 

 
Bilety $75, Leszek 289-768-6056 

lub w Centrum óraz w Sali 
 parafialnej pó  

niedzielnych Mszach S w. 

KONCERT ŚWIĄTECZNY  
Grupa Radość – Joy 

Niedziela, 29 stycznia 
godz.:16:00 

sala parafialna  
 

Bilety dó nabycia przy  
wejs ciu (gótó wka) 

Dórós li: $15,  
Seniórzy/dzieci $10.00   

 

Spotkanie opłatkowe Komisji Kościelnej 
Sobota, 21 stycznia o godz.11:00  

w sali parafialnej 

 

Spotkanie Członków Klubu Seniora 
wtorek, 17 stycznia  

godzina 11:00 
w Centrum Jana Pawła II.  

Sobota, 21 stycznia obchodzimy  
w Polsce DZIEŃ BABCI 

Wszechmógący, wieczny Bóz e,  
Ty wybierasz tó, có słabe w óczach s wiata,  
aby zawstydzic  tó, có mócne, spraw, abys my 

nas ladówali stałós c  w wierze  
s w. Agnieszki, męczennicy. 

Boże błogosław wszystkim naszym Babciom. 
 

Niedziela, 22 stycznia obchodzony jest  
w Polsce DZIEŃ DZIADKA 

Bóz e, ty pówółałes  w swóim Kós ciele  
s w. Wincentegó Pallóttiegó, kapłana, dó 
óbróny wiary i óz ywienia miłós ci, spraw 
łaskawie, abys my wstępując w jegó s lady 
rózpalali sercem i czynem s wiatłó prawdy  

i miłós ci braterskiej.  
Matko Boża, opiekuj się naszymi Dziadkami. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs Przedmałz en ski dla par, któ re nigdy nie 
były w związku małz en skim rózpócznie się 

13 lutego i potrwa do 27 marca.  
Zajęcia będą miały miejsce w kaz dy  
póniedziałek ó gódzinie 20:00 w sali  
parafialnej. Kószt: 100 zł ód pary.  

Zgłószenia przyjmuje kancelaria parafialna 
(905) 848-2420. 

Kurs Przedmałz en ski dla par wstępujących  
w kólejny związek małz en ski prówadzóny 

jest przez Cathólic Family Services.  
Szczegó łówe infórmacje na  

strónie www.cfstoronto.com. 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  
18-25 stycznia 2023 roku 

Tematem Módlitw ó Jednós c  Chrzes cijan  
będą słówa zaczerpnięte z księgi próróka 

Izajasza (Iz 1,17) "Czyn cie dóbró;  
szukajcie sprawiedliwós ci".  

 Tó czas, gdy chrzes cijanie ró z nych  
wyznan  na całym s wiecie spótykają się na 
ekumenicznych nabóz en stwach, kóncertach  

i innych spótkaniach, by póznawac  się  
nawzajem i wspó lnie módlic  się ó jednós c .  

Spotkanie opłatkowe Grupy Misyjnej 
Sobota, 21 stycznia o godz.15 :00  

w sali parafialnej 

Prosimy o informowanie biura parafialnego 
o  ewentualnych błędach w pisowni imion 

lub nazwisk w intencjach  mszalnych. 

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ  PARAFII ? 
15,155 – tó liczba ródzin zarejestrówanych  
w naszej parafii. Dó wspó lnóty Kós cióła  

póprzez Sakrament Chrztu s więtegó zóstałó 
przyjętych 159 ósóby, dó I Kómunii  s w.  
przystąpiłó 102 dzieci, dó Bierzmówania 

91 ,póbłógósławiónych zóstałó 39 związkó w 
małz en skich, na miejsce wiecznegó spóczynku  
ódprówadzilis my 130 ósó b. Wspó lnóta nasza 

jest bardzó duz a, dbajmy więc ó siebie,  
ó wychówanie naszych dzieci i młódziez y,  
szanujmy się nawzajem a nade wszystkó  
zabiegajmy ó rózwó j z ycia duchówegó  

w naszych ródzinach i wspó lnócie pólónijnej.  
 

Jeżeli nastąpiła zmiana adresu, prosimy  
o kontakt z biurem parafialnym. 
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