
Uroczystość Świętej Rodziny 

29 grudnia 2019 

I czyt. Syr 3:2-6, 12-14 

II czyt. Kol 3:12-21 
Ref. Psalmu 128: „Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.”  

Ewangelia Mt 2: 13-15, 19-23 
 

W minionych tygodniach odeszły do Boga: 

Helena KOPOWSKA 

Halina IZDEBSKA 

Albina POLATYŃSKA 

Bronisława PALUCH 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

KAWA I PĄCZKI 
 

Dzisiaj, Młodzież high-school zaprasza na kawę i gofry. 
 

NOWY ROK 
 

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy od Narodzenia 

Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być 

tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując 

Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi 

uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się 

obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą 

Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy 

szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że 

swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.  

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku 

ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana 

ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako 

pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. 

Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki 

Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół 

zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 

stycznia. 
 

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku, pragniemy 

złożyć wszystkim parafionom najserdeczniejsze życzenia; 

Niech dobry Bóg darzy Was swoim pokojem, prawdziwą 

radością, dobrym zdrowiem oraz uczyni autentycznymi 

świadkami Słowa, które zamieszkało pośród nas – 

Duszpasterze. 
 

We wtorek, 31 grudnia, kończy się kolejny Rok Pański. 

Zakończymy go w naszej świątyni wspólną modlitwą 

dziękczynną, przebłagalną i błagalną. Wypada nam uczynić 

rzetelny rachunek sumienia z naszej wiary, z naszej katolickiej 

postawy wobec innych. Nabożeństwo dziękczynno-

przebłagalne na zakończenie roku odbędzie się o godz. 18:00; 

Msza św. o godz. 19:00. 
 

1 stycznia – Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki, 

obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. Msze św. w jęz. 

polskim o godz. 8:00. 11:00, 13:00 i 19:00; w jęz. angielskim o 

godz. 9:30. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedzielna składka z 15 grudnia wyniosła $6236.00. 
 

 

 

 

 

CZY 1 STYCZNIA, W NOWY ROK, TRZEBA IŚĆ DO 

KOŚCIOŁA? 
 

W Sylwestra wielu z nas daje się ponieść imprezowemu 

szaleństwu do białego rana, tymczasem - Nowy Rok 

powinniśmy zacząć od wizyty w kościele. 1 stycznia jest 

jednym z tych dni w kalendarzu liturgicznym, kiedy 

uczestnictwo we Mszy Świętej jest obowiązkiem dla każdego 

katolika. W Kościele katolickim 1 stycznia wierni nie celebrują 

– wbrew pozorom – nadejścia Nowego Roku, a Uroczystość 

Świętej Bożej Rodzicielki, która należy do nielicznego grona 

świąt nakazanych. Oznacza to, że szampańska zabawa ze 

wszystkimi jej skutkami nie może być żadną wymówką, aby 

nie pójść do kościoła, w przeciwnym razie zaciągamy grzech 

ciężki.  
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Serdecznie dziękujemy o. Arkadiuszowi Cichla OMI za 

głoszenie rekolekcji adwentowych w naszej parafii. Życzymy 

Ojcu wielu łask Bożych i opieki Maryi Niepokalanej w 

posłudze na Ukrainie. Bóg zapłać! 
 

Duszpasterze Oblaci MN przy parafii św. Kazimierza 

serdecznie dziękują organizacjom parafialnym i osobom 

indywidualnym za okazaną pamięć podczas Świąt Bożego 

Narodzenia poprzez nadesłane życzenia, modlitwę oraz 

upominki. Wielkie Bóg Zapłać!  
 

Rycerze Kolumba dziękują wszystkim parafianom, którzy 

podczas Adwentu przynieśli żywność na Święta Bożego 

Narodzenia dla ludzi biednych i potrzebujących. Produkty 

żywnościowe zostały przekazane do St. Francis Table przy 

1322 Queen St. West – ośrodka kapucyńskiego, który prowadzi 

dzienną kuchnię wydającą gorące posiłki biednym. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają pierwsza środa miesiąca, pierwszy 

czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie i modlimy się o powołania 

kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – szczególna okazja do 

pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień 

poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. W czwartek 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:30 

do 18:30. W Pierwszy Piątek zapraszamy na Adorację Pana 

Jezusa w Najśw. Sakramencie od godz. 15:00; okazja do 

spowiedzi; rozpoczęcie Adoracji Koronką do Miłosierdzia 

Bożego. Nabożeństwo pierwszego piątku o godz. 18:30.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. 

o godz. 11:00. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na Opłatek 

parafialny, w niedzielę, 5 stycznia 2020 r. o godz. 14:15 w sali 

parafialnej. Prosimy o przyniesienie ciast i owoców. Będzie 

serwowany ciepły posiłek. Prosimy o odbieranie biletów -  

wejściówek w sali parafialnej po Mszach św. lub w biurze 

parafialnym. 

 

 



ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 
 

Pięknym polskim zwyczajem jest KOLĘDA – Odwiedziny 

Duszpasterskie w naszych domach. Tak jak w ubiegłym roku 

będziemy odwiedzać naszych parafian, aby wspólnie pomodlić 

się i pobłogosławić mieszkanie. Kolędę można zamówić 

telefonicznie lub wypełniajac formę zgłoszeniową, która jest 

wyłożona z tyłu kościoła. Z zainteresowanymi będziemy 

kontaktować się telefonicznie. 
 

SPOTKANIE KOLĘDOWE POLSKIEJ SZKOŁY 
 

Rada Rodziców wraz z O. Proboszczem Wojciechem 

Kurzydło serdecznie zapraszają Grono Pedagogiczne Polskiej 

Szkoły oraz wszystkich uczniów wraz z rodzicami na 2-gie 

Doroczne Spotkanie Kolędowe, 12 stycznia 2020 r. o godz. 

14:00 w sali parafilanej. W programie: Msza św. o godz. 13:00, 

kolędowanie, opłatek, konkurs rodzinny, ciepły posiłek 

(potluck), słodkości, ciepłe i zimne napoje. 
 

KONCERT BOŻONARODZENIOWY 
 

Koncert, Bóg się Rodzi, odbędzie się w niedzielę, 5 stycznia 

2020 r. o godz. 16:00 w Islington United Church, 25 

Burnhamthorpe Rd. w Etobicoke. W programie kolędy polskie 

i angielskie w nowej aranżacji. Wystąpią: Novi Singers, 

orkiesta Toronto Sinfonietta Strings pod dyrekcją Macieja 

Jaśkiewicza, solistki Alicja Wysocka i Karolina Podolak – 

sopranos. Gościnnie wystąpią Bells of St. Matthew’s i 

Nazaretańskie Nutki z parafii Maryi Królowej Polski w 

Scarborough. Bilety $25, dzieci poniżej 12 lat za darmo; bilety 

w sklepach Husarz i Pegaz; telefonicznie (647) 686-3806 lub 

online www.eventbrite.ca  
 

INTENCJA MSZY ŚW. W RADIU RODZINA 
 

Informujemy grupy parafialne i osoby indywidualne o 

możliwości zamówienia intencji Mszy św., która jest 

transmitowna w Radiu Rodzina w drugą niedzielę miesiąca, o 

godz. 11:00. Ofiara wynosi $370 (opłata za 1 godzinę czasu 

antenowego). Zgłoszenia w biurze parafialnym. Audycje są 

nadawane na stacji AM530 od poniedziałku do piątku od godz. 

20:00 - 21:00, a w niedziele Msza św. jest retransmitowana z 

polonijnych parafii na fali CHIN FM 100.7 od 19:00 - 20:00. 

Więcej informacji: www.radiorodzina.com lub tel. 416-588-

0555. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2020 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są 

według numerów. Parafianie, którzy mieli numery powyżej 

numeru 708, otrzymali nowe numery. Zaświadczenia 

podatkowe za każdy rok są wysyłane pod koniec lutego.  
 

PIELGRZYMKA DO GUADALUPE 
 

Pielgrzymka do Guadalupe pod duchowym przewodnictwem o. 

Wojciecha Kurzydło, odbędzie się od 14 do 20 lutego 2020 r. 

Informacje i zapisy Marzena 647-284-1631 lub w biurze 
parafialnym (416) 532-2822. 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.01 – 30.01 
 

Za śp. Antoniego Grodeckiego 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Niedziela, 29 grudnia - Niedziela Świętej Rodziny 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla 

rodzin Panek, Lesiuk i Piątkowski  

 2. Za śp. Mieczysława Borczyka – żona Lidia 

9:30 Za śp. Henrykę Albinowski – córki i wnuki 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Antoninę i Kazimierza Zawadzkich– dzieci i wnuki 

18:30 Nieszpory 

19:00 Za śp. Annę i Michała Kozibroda - syn 
 

PONIEDZIAŁEK, 30 grudnia  

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla 

Katarzyny i Tadeusza Andryśkiewicz z okazji rocznicy ślubu – 

córka i zięć 

 2.  

19:00 1. Za śp. Eugeniusza i Jerzego Wiąckiewicz oraz Jana i Zofię 

Cybulskich - rodzina 

 2. Za śp. Bronisławę Latosik – syn z rodziną 
 

WTOREK, 31 grudnia – św. Sylwestra I, Papieża 

8:00 1.Za śp. Zofię Dudek – Towarzystwo Różańca Św. 

 2.  

18:00 Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne 

19:00 1. Za śp. Łucję Malinowską – Elżbieta z rodziną 

 2. Za śp. męża Stanisława Matys i teściów Kazimierza i 

Aleksandrę – żona i synowa 
 

ŚRODA, 1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki 

8:00 1. O pokój Boży na świecie, w ludzkich sercach, w rodzinach i 

w rodzinie Ziółkowskich – Tekla Ziółkowska 

 2.  

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinie 

Krystyny i Zdzisława Idzik - własna 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Mieczysława i zmarłych z rodziny Zambrowicz – syn z 

rodziną 

19:00 Za śp. Jana Jasińskiego – córka z rodziną 
 

CZWARTEK, 2 stycznia – św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z 

Nazjanzu, biskupów i Doktorów Kościoła 

8:00 1. Za śp. brata Wiesława i rodziców Zofię i Stanisława 

Ostrowskich - siostra i córka 

 2. O powrót do zdrowia dla Marka Tuzel – rodzina 

Sapkowskich 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Józefa Bielak – mama i dzieci 
 

PIĄTEK, 3 stycznia – Najświętszego Imienia Jezus 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy Pałka w dniu urodzin - 

przyjaciele 

 2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Bronisławy – 

własna 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Jakuba, 

Marysi i Henryka Zalar - własna 
 

SOBOTA, 4 stycznia 

8:00 1. Za śp. Mariana Sapkowskiego – Bożena Borowska i Zofia 

Dudek 

 2.  

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla Bożeny, Ryszarda i Mateusza Kuźmińskich -własna 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Joli Grucy i jej rodziny - mama 
 

Niedziela, 5 stycznia – Objawienie Pańskie 

8:00 W intencji członkiń Towarzystwa Różańca Św. 

9:30 Za śp. Julię, Józefa i Andrzeja Marszałkowskich - rodzina 

11:00 1. Za Parafian 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Wandy i Władysława 

Kuszelewskich z okazji 71. rocznicy ślubu – dzieci z rodzinami 

13:00 Za śp. rodziców Karola Iglara, Antoninę i Bronisława Hyc, 

Władysława i Danutę Majka - dzieci 

18:30 Nieszpory 

19:00 Dziękczynna Bogu za dar życia mamy Janiny z prośbą o dar 

zaufania Bogu – córka z rodziną 

http://www.eventbrite.ca/
https://www.papiera4.pl/szablon-bordiurowy-6x28cm-30-choinki-x1-p-13765.html

