
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

1 stycznia 2023 

I czyt. Lb 6, 22-27 

II czyt.Ga 4, 4-7 

Ref. Psalmu 96: „Bóg miłosierny niech nam 

błogosławi.” 

Ewangelia: Łk 2, 16-21 

 

NOWY ROK 2023 
 

W ten pierwszy dzień Nowego Roku 2023, dziękujemy 

Maryi za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały 

Lud Boży, a jako Matka Kościoła, oręduje za nami u 

Boga. Zawierzajmy Jej siebie, aby kierowała naszymi 

krokami w tym nowym czasie, który Pan nam daje, i 

aby pomagała nam być prawdziwymi przyjaciółmi Jej 

Syna, a tym samym również odważnymi 

budowniczymi Jego królestwa w świecie, królestwa 

światła i prawdy. Obyśmy w Nowym Roku, który 

rozpoczynamy pod znakiem Maryi Dziewicy, 

wyraźniej odczuwali Jej matczyną obecność i dzięki Jej 

opiece, podtrzymywani na duchu, mogli na nowo 

kontemplować oblicze Jej Syna Jezusa i bardziej 

zdecydowanie iść drogami dobrymi.  
 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
 

Na progu tego Nowego Roku wszystkim naszym 

Parafianom i szanownym Gościom życzymy zdrowia, 

obfitości Bożych łask, wszelkiego dobra i pomyślności 

w życiu osobistym, miłości w rodzinach, a nade 

wszystko pokoju: w całym świecie, w naszym kraju i 

we wszystkich ludzkich sercach. Niech odwieczne 

Słowo, co dla nas staje się Ciałem i zamieszkuje pośród 

nas w Eucharystii obficie wypełni ludzkie serca wiarą i 

nadzieją, a Matka Boża z Betlejem, która dała światu 

Słowo Wcielone niech prowadzi drogami światła i 

zawierzenia Bożej Miłości w całym Nowym Roku 

2023. Jeszcze raz na Nowy Rok wszystkim życzymy 

„Szczęść Boże”. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 
 

Rada Parafialna zaprasza na obiad świąteczny 

„Opłatek” w niedzielę, 8 stycznia o godz. 14:30. Bilety 

w cenie $25 można nabywać w biurze parafialnym. 

Podany będzie gorący obiad przygotowany przez nasze 

panie. Będzie to również czas na wspólnie 

kolędowanie. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwsza środa, czwartek, 

piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa będą 

odprawiane według stałego porządku w naszej parafii. 

W piątek spowiedź od godz. 18:00, a wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja od 

godz. 15:00 w kościele. Serdecznie zapraszamy. 
 

MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA 
 

Msza święta Zbiorowa odbędzie się w środę, 4 stycznia 

o godz. 19:00. Intencje przyjmujemy w biurze 

parafialnym. 
 

POLSKA SZKOŁA I KATECHIZACJA 
 

Uprzejmie informujemy, ze Szkoła Polska Św. 

Kazimierza i katechizacja ma przerwę świąteczną do 6 

stycznia, 2023. W sobotę 7 stycznia, 2023 uczniowie 

ponownie wracają do regularnych zajęć.  
 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
 

W przyszłą niedzielę Kościół obchodzić będzie 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), 

zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Jest to jedne 

z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. Dzień Trzech 

Króli jest świętem Objawienia Boga światu. Był on 

obchodzony już w III wieku na pamiątkę opisanego w 

Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie, 

Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus.  

W Kościele tego dnia święci się kadzidło i kredę. Napis 

K + M + B + bieżący rok jest różnie interpretowany: 

Kacper, Melchior, Baltazar (imiona mędrców) albo 

Christus manisionem benedicat (Niech Chrystus 

mieszkanie błogosławi). Chrześcijanie, znacząc 

poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą 

Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie 

wyznają swoją wiarę. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ  

NA ROK 2023 
 

Kopertki na niedzielne ofiary na przyszły rok znajdują 

się w sali parafialnej i prosimy parafian, aby je jak 

najszybciej odebrać. Dziękujemy za waszą ofiarność na 

rzecz naszej parafii. 
 

KONCERT KOLĘD „BÓG SIĘ RODZI” 
 

Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd: BÓG SIĘ 

RODZI - w wykonaniu solistów, chóru Novi Singers 

Toronto, muzyków Toronto Sinfonietty i młodzieży 

Szkoły Polskiej przy Konsulacie RP. Koncert odbędzie 

się w niedzielę 15 stycznia, 2023, o godz. 16:00 w 

naszym kościele. Bilety i informacje znajdują się na 

stronie www.novisingerstoronto.ca Bilety można 

będzie kupić również przy wejściu na koncert.  
 

AKCJA „SZLACHETNA PACZKA” 
 

Ponownie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary 

na prezenty świąteczne dla dzieci przebywających w 

http://www.novisingerstoronto.ca/


Domach Dziecka w Polsce. Dzięki wsparciu parafian 

wysłaliśmy $1,000 do każdego z następujących 

ośrodków w Polsce:  

1. Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich  

w Jarosławiu. 

2. Ośrodek „ŚWIĘTA PUSZCZA” w Olsztynie koło 

Częstochowy. Tam przebywa około 70 dzieci, wśród 

nich wielu to sieroty z Ukrainy. 

3. Dom Opieki dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie. 

4. DOM ŻYCIA - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla 

najmłodszych dzieci pozostawionych w szpitalach z 

powodu ciężkich chorób. Dom jest prowadzony przez 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. 
 

BANKIET OPŁATKOWY RADIA RODZINA 
 

Radio Maryja zaprasza na bankiet opłatkowy, w 

niedzielę 8 stycznia, 2023. O godz. 11:00 msza św. w 

kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, a o 

godz. 13:00 bankiet w Polskim Centrum Kultury. W 

programie: spotkanie z gośćmi z Polski, świąteczny 

obiad w wykonaniu Jana Gromady, loteria fantowa, 

wspólne kolędowanie oraz Koncert Opłatkowy. Bilety 

w cenie $70 można nabyć u Joanny Strzeżek, tel 905 

845 3553. 
 

PROGRAM DZIENNY DLA SENIORÓW  

W DOMU KOPERNIKA 
 

Informujemy państwa , ze prowadzimy zajęcia dla 

seniorów w języku polskim od poniedziałku do 

czwartku od 8:30am to 3:30 pm. Program oferuje 

zajęcia grupowe: ćwiczenia gimnastyczne na siedząco, 

zajęcia plastyczne, bingo, śpiewanie polskich piosenek, 

rozmowy, zagadki, żarty, dużo zabawy i śmiechu. 

Wszystko odbywa sie w milej i sympatycznej 

atmosferze. Oferujemy rowniez programy wirtualne dla 

tych ktorzy nie moga uczestniczyc osobiście. Po więcej 

informacji i rejestrację prosimy o kontakt tel. 416-536-

7122 ext. 223 lub email: 

adultstaff@copernicuslodge.com 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na rok 2023 są przyjmowane w 

biurze parafialnym. Nie przyjmujemy intencji 

telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. 

gregoriańskich. Osoby, które chciałyby zamówić taką 

Mszę, proszone są o przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Świętej Bożej Rodzicielki 

Niedziela, 1 stycznia  

8:00 W intencji członków Tow. Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Zdzisława Fortuna w 1. rocznicę śmierci – 

Michael z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 O Boże błog. i światło Ducha Świętego dla 

Dominika – rodzice  

19:00 Za śp. Mieczysława i zmarłych z rodzin 

Zambrowicz, Wilkiewicz i Ancerewicz – syn z 

rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 2 stycznia – św. Bazylego i Grzegorza 

z Nazjanu 

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla dzieci, 

wnuków i całej rodziny Idzik – Z.K. Idzik 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej 

WTOREK, 3 stycznia - Najświętszego Imienia Jezus 
8:00 O zdrowie i Boże błog. dla dzieci, wnuków i całej 

rodziny Kołpak - Stefania 

19:00 O Boże błog. i dary Ducha Św. dla Ani - mama 

ŚRODA, 4 stycznia  
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Julii i Wiktorii – 

rodzice 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Renaty i 

Jacka Klimczak z okazji 37. rocznicy ślubu – 

własna 
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 5 stycznia – św. Jana Neumanna, biskupa 

8:00 Za śp. Jana Jasinski i zmarłych z rodziny – syn 

Andrzej z rodziną 
18:30 Nabożeństwo pierwszego czwarku miesiaca 

19:00 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Joli Gruca i jej rodziny - mama 

PIĄTEK, 6 stycznia 

8:00 1. Za śp. Piotra i Zenobię Pugaczow oraz Stanisława 

i Michała Kuliczkowskich – Barbara Kuliczkowska 

 2. Za śp. Franciszka i Katarzynę Kulig – syn 

Konstanty 
18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiaca 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Anny i 

Paula’a Mann z okazji rocznicy ślubu - własna 

SOBOTA, 7 stycznia 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Bożeny i 

jej rodziny w dniu urodzin - własna  

 2. Za śp. Tadeusza Powęzkę - Zofia 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Stanisława i Sabinę Kamińskich - córka 

Objawienie Pańskie 

Niedziela, 8 stycznia  

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla syna Artura 

z rodziną z okazji urodzin - mama 

11:00 Dziękczynna z prośba o Boże błog. dla Wioletty i 

Andrzeja Maziarz z okazji 30. rocz. ślubu - rodzice 

13:00 Za śp. Aldonę Szulc – córka z rodziną 

19:00 Za śp. Stefanię Kiens w 1. rocznicę śmierci – 

rodzina Wapp 

mailto:adultstaff@copernicuslodge.com

