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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 60, 1-6) 
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 72, 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13) 
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi  

 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 3, 2-3a. 5-6) 
Poganie są uczestnikami zbawienia  

 
EWANGELIA (Mt 2, 1-12) 

Pokłon mędrców ze Wschodu  

Poniedziałek 9 stycznia  

Chrzest Pański 

8:00 nie ma Mszy Św.  
19:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Ireny Uranowskiej z okazji 93 

 urodzin - rodzina 

 

Wtorek 10 stycznia 

8:00  nie ma Mszy Św.   

19:00 Za śp. Józefa Kołatek, jego rodziców  
 i rodzeństwo  

  

Środa 11 stycznia 

8:00 nie ma Mszy Św.   

19:00 Za śp. Katarzynę i Władysława Janczura  

 
Czwartek 12 stycznia 

8:00 nie ma Mszy Św.  

19:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 
 dla Pauliny Armaciński z okazji urodzin  

 

Piątek 13 stycznia 

Św. Hilary, biskup i doktor Kościoła 

8:00 nie ma Mszy Św.  

19:00 Za śp. Janinę Fiwek (3 rocz.) - córka Beata 

 i syn Jerzy z rodzinami  
 

Sobota 14 stycznia 
8:00 O wiarę i potrzebne łaski dla Michała  

 w dniu urodzin - rodzina 

17:00 Za .śp. Wiesława Nowickiego (1 rocz.) 

  - siostra z rodziną 

19:00 Dziękczynna w 55 rocz. ślubu z prośbą 

 o dalsze łaski dla Krystyny i Franciszka 

 Ruszkowskich - rodzina  
 

Niedziela 15 stycznia 
8:00 Za zmarłych z rodziny Czarneckich, 

 Wąsowskich, Strąków i Królikowskich 

9:30 Za śp. Eugeniusza Wilczak i zmarłych 

 z rodziny Wilczak i Szurek 

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 O szczęśliwą podróż i łaski potrzebne dla  

 Natalii - rodzice 
14:30 Za śp. Marka Mierzwa (2 rocz.) - rodzina 

19:00 O Boże błogosławieństwo  i przyjęcie 

 Bożego miłosierdzia dla Katarzyny,  

 Łukasza, Krzysztofa, Elżbiety Bednarek, 

 Czesławy Dobrowolskiej - Bednarek oraz 

 Henryka i Stefanii Muszyńskich 

 

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!       

Różaniec prowadzi Róża nr.5 

Wtorek 10 stycznia  
Zebranie Rycerzy Kolumba w Centrum  
im. Jana Pawła II pó Mszy Ś w. wieczórnej 

óraz wymiana tajemnic Ró z y #17  

Mędrcem jest ten, kto pyta 
 
Bohaterem, a raczej antybohaterem  
dzisiejszej Ewangelii jest Herod. Kim był? 
Człowiekiem zakłamanym, pełnym fałszu  
i obłudy. Nie potrafił stanąć w prawdzie 
przed mędrcami, wejść z nimi w dialog, który 
mógłby mu otworzyć oczy na fakt, że nowo 
narodzony król nie odbierze mu 
tronu. Mógł wykorzystać ich wiedzę, aby  
spotkać Króla nad królami. Nie zrobił tego. 
Tym samym zmarnował swoją szansę, aby 
przejść do historii jako wielki człowiek  
o wielkim sercu. Zamiast tego zaczął knuć 
intrygi. Kłamstwo zakończyło się wielką 
zbrodnią. To lekcja dla nas. Nie jest  
rozsądne bagatelizowanie w swoim życiu 
małych kłamstw. Z lęku przed utratą  
czegoś, połączonego z kłamstwem, mogą  
rodzić się straszne rzeczy! Zupełnie inną 
postawą odznaczali się mędrcy. To ludzie 
szukający prawdy. Najwspanialszym z ich 
przymiotów była pokora wyrażona  
w pytaniu: Gdzie jest nowo narodzony król 
Żydów? To także lekcja dla nas. Nam tak  
bardzo brakuje pokory. Dzisiaj ludzie, gdy 
podróżują i szukają drogi do celu, nie  
pytają. Po co? Mamy przecież smartfony,  
a w nich wiele aplikacji z bezpłatną  
nawigacją. Po co pytać drugiego człowieka o 
drogę? Po co się zatrzymywać i wchodzić w 
dialog? Po co tracić czas? Każdy chce być  
mędrcem, ale prawdziwym mędrcem jest ten, 
kto pyta. 
 
Panie Jezu, wiem, że brakuje mi pokory.  
Trudno jest mi przyznać się do błędu, często 
udaję mądrzejszego, niż jestem. Wszystko  
z lęku przed tym, że stracę w ludzkich oczach 
władzę i pozycję. Proszę, zabierz ten lęk. 
Amen. 

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Śakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  

W prógramie; wystawienie Najs więtszegó 
Śakramentu, katecheza i s piew. 
Przyłącz się i zaproś innych! 

Czwartek, 12 stycznia 
Grupa Pro Life zaprasza dó  

wspó lnej módlitwy  
pó wieczórnej Mszy Ś więtej  

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ  ADORACJI  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Naprawdę: jeszcze bardziej zakochasz się  
w Jezusie Eucharystycznym! 

W dzisiejszym biuletynie 8 niespódzianka: 
8. ZACZYNASZ ROZUMIEĆ, ŻE BÓG MA POCZUCIE HUMORU (I TO JAKIE!) 
Im więcej czasu będziesz mó gł pósiedziec  przy Bógu i pózwólisz Mu mó wic  dó siebie (zamiast tracic  cały 
swó j czas na wypełnianiu ciszy rózmówą z Nim, głós ną muzyką, celebracjami, gadulstwem czy hałasem), 
tym łatwiej ódkryjesz, z e Bó g ma ógrómne póczucie humóru. Bó g lubi rzucic  jakis  z arcik czy dwa i bywa, z e 
te chwile są tak zabawne, iz  chce ci się s miac  pełnym głósem. 
 Przypominając, że nie chodzi o jakieś mistyczne przeżycia, kładę wielki nacisk na ten aspekt adóracji. 
Śą bówiem tacy, któ rzy szukają fajerwerkó w w zwyczajnym z yciu módlitwą. A wystarczy byc  uwaz nym na 
tó, có róbi Bó g – na znaki w códziennym i zwyczajnym z yciu, któ re On nam daje, aby tarzac  się ze s miechu z 
pówódu Jegó póczucia humóru, z jakim nas prówadzi. Jest tó óczywiste dla kógós , któ z yje módlitwą. 
To nie żadna nadprzyrodzona mistyka, tó nórmalne przez ycia tegó, któ przebywa w relacji z Jezusem lub 
się ó tó stara. On jest Ojcem i nami kieruje, gdy zgadzamy się Gó słuchac . Dlategó tó nie óznacza widzenia 
czegós  kónkretnegó. Nie jest literalnym widzeniem Bóga ópówiadającegó kawały lub dós wiadczaniem ja-
kiejs  Jegó wewnętrznej mówy. A niektó rzy twierdzą, z e tegó dóznają.  
Chódzi raczej ó odnowioną uważność na życiowe sprawy, na wydarzenia i Bóz e wezwania w naszym 
sumieniu (a nie wewnętrzne głósy). A więc, ludu mó j, więcej pókóry, a mniej fascynacji nadprzyródzónymi 
zdarzeniami czy wizjami! Jak naucza s więty Jan ód Krzyz a, któ ry był prawdziwym mistykiem, dusza, któ ra 
chce się zjednóczyc  z Bógiem nie pówinna szukac  z adnych, ale tó z adnych nadprzyródzónych póciech czy 
wizji. Tó samó twierdzi Ś więta Teresa z Avilli. Mó wi óna, z e jes li dusza póz ąda wielu nadprzyródzónych 
dós wiadczen , stanie się jałówa.  
Wartó tez  zauwaz yc , iz  prawdziwi mistycy nie rózpówiadają na prawó i lewó ó swóich nadprzyródzónych 
dós wiadczeniach. A juz  na pewnó nie wykrzykują tegó przez mikrófón! Z pówódu tych wizji czy óbjawien  są 
kierówani dó biskupa lub przynajmniej dó kapłana. A jez eli, jak nauczają s więci, tak się nie dzieje, tó móz e 
byc  sprawka szatana!  
Dlategó tez  pódąz ajmy za radami s więtych, któ rzy drógę dó Bóga przemierzali przed nami. Oni nie szczędzi-
li wysiłku, by nam zóstawic  pómócne wskazó wki; nie szukali óni szczegó lnych wraz en , a jedynie dóstrzegali 
Bóga w zwyczajnych, códziennych sprawach. Jakiz  móz e byc  większy cud? Tó najwyz sza fórma duchówós ci, 
dó któ rej pówinnis my zmierzac ! 

Dzis  Kós ció ł óbchódzi uróczystós c  Objawienia Pan skiegó. 
Za Mędrcami ze Wschódu pó jdz my za Jezusem, za ich wiarą. Trzeba, bys my mieli ducha misyjnegó. Dzielmy się naszą wiarą z innymi. 

Mędrcy ze Wschódu jakó przedstawiciele s wiata pógan skiegó idą ódnalez c  Mesjasza. Wyruszają w drógę ku wierze. Bardzó częstó na tej dródze jest 
wiele przeszkó d. Śą tez  tacy ja Heród, któ rzy bóją się władzy miłós ci, jaką óbjawia Mesjasz. Ale tó, có najwaz niejsze, tó włas nie tó, 
iz  Mędrcy dócierają dó Betlejem, dócierają dó wiary. Odnajdują Jezusa. Ich z ycie ulega zmianie. Ich z ycie jest juz  realną drógą wiary. 

Tó juz  jest inna dróga, niz  ta, któ rą przebyli, szukając Jezusa. Inną drógą przeciez  wracają dó Ojczyzny, dó siebie. 
My tez  jestes my zaprószeni, by pó js c  w drógę wiary, by ódnalez c  Jezusa, by nasze z ycie ódmieniłó się i aby byłó juz  inną drógą ód siebie. Tó ma byc  dróga 
wiary. Ta dróga wypówie się dzisiaj ró wniez  na drzwiach naszych dómó w: K + M + B 2018 lub C+M+B 2018. Niech Chrystus błogosławi naszemu domowi.  

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 !!! 

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 Ś 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 

 zapraszają Ladies Guild 

REKOLEKCJE OBLACKIE  
W dniach 9-13 stycznia nasi ojcowie  

będą przebywać na rekolekcjach. 
Śerdecznie prósimy wiernych 

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

Ze względu na rekólekcje ódbędą się  
tylkó  Msze Ś w. wieczórne.  
Nie będzie Mszy Świętej  

z intencjami zbiorowymi 11 stycznia. 

Franciszkanie Świeccy (Opłatek) 
Sobota, 14 stycznia godz. 12:00-14:00 
spótkanie Franciszkanó w Ś wieckich 

DZISIAJ PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ  
POŚWIĘCENIE KREDY. Kredą oznaczamy drzwi 
na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy  
Wcielonego Syna Bożego.  Módlmy się więc, aby 
Chrystus Pan w tym Nowym Roku zawsze przeby-
wał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, 
tak jak Mędrcy ze wschodu, znaleźli Go w naszej 
rodzinie. 

K+M+B=2023 
 

mówiąc przy tym: 
Przewodniczący ceremonii:  
               A słowo stało się ciałem 
Wszyscy: I mieszkało między  nami 
Przewodniczący ceremonii:  
               Niech Chrystus mieszka w naszych 
sercach i umysłach i niechaj każdy, kto 
Go szuka znajdzie Go między nami. 
Wszyscy: Amen  

CHRISTMAS CONCERT  
 Śerdecznie zapraszamy na kóncert kólęd  
w wykónaniu Chó ru Nóvi Śingers, Tóróntó 
Śinfónietta Musicians z udziałem Katleyn 
Bird, sópranó; Anna Leszónska, vócal;  

Śtudents óf the Gen. J. Haller's Pólish Śchóól 
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 3Maja. 

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 Ś w. 

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

w sali parafialnej 

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


