
22 stycznia 2023                                             III NIEDZIELA ZWYKŁA                  Vol. 44 Nr 4 

INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 8, 23b – 9, 3) 
Naród kroczący w ciemnościach  

ujrzał światłość wielką  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14) 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 10-13. 17) 
Jedność chrześcijan  

 
EWANGELIA (Mt 4, 12-23 - dłuższa) 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 

Poniedziałek 23 stycznia  

Św. Wincentego, diakona i męczennika 

8:00 Za śp. Jana Kośnik (18 rocz.) - rodzina 

19:00 Za śp. Halinę Trzcińską - Kowalczyk 

 Za śp. rodziców Agnieszkę i Henryka 

 Chmielnik - córka z rodziną 

 

Wtorek 24 stycznia 

Św.Franciszka Salezego, biskupia i Doktora Kościoła 

8:00  Za śp. mamę Ewę Grabowską (16 rocz.)  

19:00 Z prośbą o uzdrowienie z nałogów 

 i nawrócenia dla męża 

 Za śp. Susan Nguyen 

  

Środa 25 stycznia 

Nawrócenie Św. Pawła Apostoła 

8:00 Za śp. Jakuba Sawickiego 

 O Boże błogosławieństwo i pomyślne 

 rozwiązanie problemów zdrowotnych dla 

 Doroty, Ireny i Lidii 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 26 stycznia 

Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 
8:00 Za śp. Jerzego Gawron (3 rocz.) 

19:00 Za śp. Stanisława Bazylewicz (7 rocz.) 

 oraz zmarłych z rodziny Bazylewicz i Dyda 

 - syn Piotr z rodziną 

 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Najświętszej dla Franciszki i Jana Hapek 

 z okazji 50 rocznicy ślubu 

 

Piątek 27 stycznia 

8:00 Za śp. Bolesława Dzierżek (25 rocz.) 

 - siostrzenica  

 Za śp. Jakuba Sawickiego 

19:00 Za śp. rodziców Mariannę i Stanisława 

 Kowalczyk oraz Joannę Kowalczyk - syn 

 z rodziną  

  
Sobota 28 stycznia 

Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Kościoła 
8:00 Za śp. Wiesława Kowalewskiego (4 rocz.) 

 - syn z dziećmi  

17:00 Za zmarłych z rodzin Naranowicz, 

 Abramowicz, Dobrzyński, Crossman  

 i Bigatti-Ferreira -  Ryszard i June 

 Naranowicz 

19:00 Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu Marii 

 i Jerzego 

 
Niedziela 29 stycznia 

8:00 Za śp. Zofię i Jana Cop oraz zmarłych 

 z rodziny Cop i Zając - syn z rodziną 

9:30 Za śp. Jana Grześkiewicza - szwagierka 

 z rodziną 

11:00 Za śp. ojca Stanisława Bąka (28 rocz.) 

13:00 za parafian i dobrodziejów    

14:30 Za śp. Antoniego Pasiak (1 rocz.) - żona 

 i dzieci 

19:00 Za śp. Aleksandrę, Franciszka, Marię oraz 

 brata Jana Jędrusik - Helena 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 
Przez Sakrament Chrztu S więtegó dó  
wspó lnóty Kós cióła zóstali włączeni:   

 
Isla Sandra Elizabeth Guthro 

córka Natalie i Daniela 
 

Patryk Stachoń-Grzesiczek 
syn Małgórzaty i Dariusza 

 
Dziecióm, ródzicóm i chrzestnym z yczymy 
duz ó zdrówia i błógósławien stwa Bóz egó. Różaniec prowadzi Róża nr.7 

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. 

Przyjaciele Jezusa 
 
Słowa proroków wypełniły się  
w osobie Jezusa Chrystusa. A czy  
zastanawialiśmy się kiedykolwiek 
nad tym, że proroctwo może wypełnić 
się również w naszym życiu, jak  
wypełniło się w życiu Piotra,  
Andrzeja, Jakuba i Jana? Rybacy znad 
Jeziora Galilejskiego, grzesznicy  
pogrążeni w ciemności, rozpaczliwie 
potrzebujący nawrócenia – właśnie 
takich ludzi wybiera Jezus, Światło 
nieznające zachodu. Z Galilei pogan 
wybiera filary swojego Kościoła.  
Każdy jest zaproszony, by kroczyć 
drogą do królestwa niebieskiego,  
a jest nią droga nawrócenia. 
 
Panie Jezu, Ty nie wybierasz zdolnych, 
ale uzdalniasz wybranych. Dajesz mi 
odpowiednie dary i łaski, abym szedł 
drogą codziennego nawrócenia. Bądź 
uwielbiony. Amen.  
 

Niedziela, 29 stycznia  
druga składka 

 przeznaczóna będzie na  
remónty naszegó kós cióła.  
Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ  
ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 
 

Naprawdę: jeszcze bardziej 
zakochasz się  

w Jezusie Eucharystycznym! 
W dzisiejszym biuletynie 10 niespódzianka: 

10. ZAKOCHUJESZ SIĘ 
Na starych óbrazach przedstawianó duszę 
jakó kóbietę, a Bóga jakó męz czyznę. Ich  
spótkanie na óbrazach byłó spótkaniem duszy 
ze Stwó rcą. Kiedy spędzasz więcej czasu 
 z ótwartym sercem na adóracji i pó próstu 
pózwalasz Chrystusówi się kóchac , wó wczas 
tez  sam się w Nim zakóchujesz. 
Ta miłość cię określi i pozwoli ci być sobą. 
„Ja przyszedłem pó tó, aby […] miały z ycie  
i miały je w óbfitós ci” (J 10,10). Prawdziwa 
adóracja przemienia wszystkó z zewnątrz  
i z wewnątrz. Tó pówinnó stanówic    
kryterium, gdy badamy istótę naszej adóracji. 
Czy tó rzeczywis cie jest adóracja? Czy nas 
przemienia? Czy cós  zmienia? Jak wódę 
 w winó w cichós ci cieczy, któ rą przelanó  
z jednej beczki dó drugiej? 

SAKRAMENT CHRZTU 
Chrzest dziecka ródzicó w  

nalez ących dó parafii, nalez y zgłósic  dó biura 
przynajmniej półtora miesiąca  

przed planowaną datą. 
Ródzice muszą byc  zarejestrówanymi, 
praktykującymi człónkami parafii. 
Ródzice chrzestni pówinni miec   

ukón czóne16 lat, byc   praktykującymi 
 katólikami pó sakramencie bierzmówania  
i jez eli pós lubieni  tó pó s lubie kós cielnym .  

Ródzicó w i chrzestnych  
óbówiązują nauki przed chrztem. 

 
KOPERTKI PARAFIALNE 
Zestawy kópert na rók 2023 

móz na ódebrac  w hólu kós cióła. 
 

ZAŚWIADCZANIA PODATKOWE  
INCOME TAX RECEIPTS  

W lutym będą wysyłane zaświadczenia 
podatkowe za 2022 ( od $50 ) 

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

telefonicznie 905-848-2420  
w godzinach  urzędowania biura. 

 
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 

 

NA KAWĘ i PĄCZKI 

 zaprasza Orkiestra Dęta 

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Sakramencie,  

w każdy 2gi piątek miesiąca, óraz  
Wieczó r Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  
W prógramie; wystawienie  
Najs więtszegó Sakramentu,  

katecheza i s piew. 
Przyłącz się i zaproś innych! 

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  

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 .  

Prosimy o informowanie biura parafialnego 
o  ewentualnych błędach w pisowni imion 

lub nazwisk w intencjach  mszalnych. 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE YTOL  
W dniach 12-17 marca 2023 (March 

 Break) Yóuth Teams óf óur Lady (YTOL) 
zaprasza młódziez   high schóól (9-12 klasa) 
na rekólekcje ewangelizacyjne, któ re tó  
ódbędą się w ós ródku "Blue 
Spring Scóut Reserve,"  Actón.  

 
Pó więcej infórmacji prószę  
ó kóntakt tel. z p. Anną Jach  

(519)-571-9241  

Rodzina Różańca Świętego i Rycerze  
Niepokalanej adoptowali w Adwencie  

kleryka w Kamerunie. Z funduszy  
zebranych w ramach akcji „Adópcja Serca” 
ópłacilis my jeden rók nauki w seminarium 
dla kleryka. Jest nim 26 letni Nigeryjczyk 

Philemón Sesughter Akór.  
Wspierajmy gó naszą módlitwą, by mó gł 
ukón czyc  naukę i jak najlepiej słuz yc   

wspó lnócie i wytrwale głósic  Dóbrą Nówinę.   

WIZYTA KS. BPA PIOTRA TURZYŃSKIEGO  
W niedzielę 29 stycznia będziemy  

gós cili w naszej parafii ks. bpa  Piótra  
Turzyn skiegó, delegata Kónferencji  

Episkópatu Pólski ds. Duszpasterstwa  
Emigracji Pólskiej.  

Będzie ón przewódniczył naszej niedzielnej 
Eucharystii ó gódz. 11:00.  

ZAPRASZAMY  

GRUPA MATEK W MODLITWIE  
zaprasza  na spótkanie módlitewne 
 w intencji  dzieci, ójcó w i męz ó w  
w każdy wtorek o 7 wieczorem 

w salce św. Eugeniusza. 
Pówierzamy Bóz ej ópiece nasze ródziny. 

 Przyjdź i dołącz się do 
 wspólnej modlitwy ! 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pówółuje pierwszych ucznió w, wzywa ich, aby pószli za Nim. I óni zóstawili wszystkó, i pószli. Jest tó ró wniez  wezwanie 
 dla nas, chrzes cijan, abys my zóstawili wszystkó, có nieistótne, a szli z Jezusem i głósili Ewangelię z yciem. Dzisiaj s wiat zalany jest ró z nymi wymiarami 

ciemnós ci wójen i kónfliktó w. S wiat, a wraz z nim wspó łczesny człówiek, tónie w ciemnós ci fałszywych ideólógii, manipulacji i kłamstwa, dlategó  
kaz dy z nas pótrzebuje s wiatłós ci i prawdy, któ re są w Jezusie Chrystusie, Synu Bóz ym, Jedynym Odkupicielu i Pós redniku między Bógiem i ludz mi.  

Psalmista pódpówiada nam, có teraz mamy czynic : „(...) bądz  męz ny, nabierz ódwagi i óczekuj Pana”.  
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