
Czwarta Niedziela Adwentu 

18 grudnia 2022 

I czyt. Iz 7, 10-14 

II czyt.Rz 1, 1-7 

Ref. Psalmu 24: „Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 

chwały.” 

Ewangelia: Mt 1, 18-24 

 

ADWENTOWE OCZEKIWANIE 
 

Przeżywamy jeszcze czas adwentowego oczekiwania na 

przyjście Zbawiciela – mamy dzisiaj czwartą, ostatnią 

niedzielę adwentu. Na koniec tygodnia – w sobotę, 

przeżywać będziemy Wigilię Bożego Narodzenia. Starajmy 

się te ostatnie adwentowe chwile przeżyć w skupieniu i na 

modlitwie, aby jak najlepiej przygotować się duchowo na 

przyjęcie Bożej Dzieciny. Stąd w tym ostatnim 

adwentowym tygodniu będziemy przeżywać rekolekcje 

adwentowe. Rekolekcje trwać będą do środy włącznie. 

Nauki będą głoszone na Mszach św. o godz. 10:30 i 19.00. 

Spowiedź codziennie o godz. 9:30 rano. Wieczorem 

spowiedzi nie będzie, gdyż nasi ojcowie będą spowiadać w 

innych parafiach. We wtorek po porannej Mszy św. zostanie 

udzielony Sakrament Chorych. 
 

OJCIEC REKOLEKCJONISTA 
 

Naszym rekolekcjonistą jest o. Paweł Szlacheta OMI urodził 

się w Warszawie, 9 czerwca 1985r. W 2004 roku wstąpił do 

Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 

rozpoczynając nowicjat na Świętym Krzyżu. Otrzymał 

święcenia kapłańskie 21 maja 2013 r. oraz obediencje do 

Turkmenistanu, gdzie pracował 4 lata. Następnie rozpoczął 

pracę na Ukrainie - w Kijowie w parafii św. Mikołaja przez 

3 lata, potem w Sławutyczu przez rok i już drugi rok służy w 

Połtawie. Na zakończenie rekolekcji, w środę, będzie 

zbierana kolekta na misjonarza i na ogromne potrzeby 

misjonarzy pracujących na Ukrainie. Kopertki znajdują się 

w tyle kościoła.  
 

SPOWIEDŹ 
 

Pozostał nam krótki czas, aby godnie, po chrześcijańsku 

przygotować się na Narodzenie Pańskie. Pojednajmy się z 

Panem Bogiem. Skorzystajmy dzisiaj z sakramentu pokuty 

od godz. 15:00 do 17:00 w dolnej i górnej sali parafialnej, 

gdzie będzie spowiadać 10 kapłanów. W czasie spowiedzi w 

kościele odbywać się będzie wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i adoracja Pana Jezusa.  
 

OSTATNIE DNI ADWENTOWE 
 

Na ostatnie adwentowe dni wszystkim parafianom życzymy 

spokoju, pogody ducha i prawdziwie chrześcijańskiego 

oczekiwania na Zbawiciela. Mimo nawału prac, znajdźmy 

czas na modlitwę, na pójście do kościoła. Zobaczmy wokół 

siebie innych ludzi. Spójrzmy w górę, aby zobaczyć 

betlejemską gwiazdę, która zwiastuje Radość Wielką. 
 

 

 

 

 

 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

W przyszłą niedzielę, 25 grudnia, przypada ostatnia 

niedziela miesiąca; druga kolekta zbierana będzie na 

Fundusz Remontowy. Dziękujemy wszystkim za ofiary.  
 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 
 

Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w 

rodzinach chrześcijańskich jest Wigilia Bożego 

Narodzenia. Słowo „wigilia” oznacza czuwanie. Taki był i 

jest zwyczaj w Kościele, że w dzień poprzedzający ważne 

wydarzenie obowiązywał post oraz atmosfera skupienia i 

modlitwy. Także w naszych czasach, w Wigilię zgodnie z 

tradycją należy zachować post i wstrzemięźliwość. Nie 

powinno się jeść mięsa, wędlin oraz bezwzględnie należy 

unikać alkoholu. W ogóle należy pamiętać, że wieczerza 

wigilijna powinna mieć charakter wybitnie religijny. Jest to 

bowiem czas pojednania, pokoju, i oczekiwania na Radość i 

Dobrą Nowinę. Przygotowując Wigilię na centralnym 

miejscu w mieszkaniu ustawiamy żłobek z Dzieciątkiem 

Jezus. Na stole, na głównym miejscu leży opłatek oraz 

otwarta księga Ewangelii. Wieczerzę należy rozpocząć 

modlitwą – można przeczytać fragment Pisma św. opisujący 

narodzenie Pana Jezusa. Potem następuje uroczysty moment 

dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Po łamaniu 

się opłatkiem pora zająć miejsca przy stole. Tradycja 

nakazuje, aby podczas wieczerzy było jedno wolne 

nakrycie, symbolizujące pamięć rodziny o tych, których już 

nie ma wśród żywych oraz wyrażające gotowość na 

przyjęcie kogoś opuszczonego. Wieczerzę kończy modlitwa, 

po której może nastąpić rozdanie prezentów i wspólne 

śpiewanie Kolęd. Przeżywając Wigilie pamiętajmy, że 

razem z nami do stołu zasiada Chrystus, przed wiekami jako 

Dziecię Boże złożony na sianie w betlejemskiej szopie. 
 

PASTERKA 
 

Radosny obchód Świąt Bożego Narodzenia rozpoczniemy 

w naszej parafii Pasterką w j. angielskim o godz. 22:00 

oraz o północy w j. polskim. Jeszcze raz przeżyjemy wtedy 

radość, którą Anioł zwiastował pasterzom, że narodził się 

Zbawiciel.  
 

KWIATY DO ŻŁÓBKA 
 

Jak co roku prosimy o kwiaty do żłóbka Pana Jezusa. 

Kwiaty można przynosić do biura parafialnego lud do 

kościoła, najlepiej czerwone Gwiazdy Betlejemskie czyli 

„Poinsettias”.  
 

jnKATECHIZACJA I POLSKA SZKOŁA 
 

Katechizacja oraz Szkoła Polska im. św. Kazimierza 

informują, że przerwa świąteczna rozpocznie się 24 

grudnia i będzie trwała do 6 stycznia 2023 r. włącznie. 

Nauka rozpocznie się 7 stycznia. 
 

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. 
 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

Rycerze Kolumba przy Parafii Św. Kazimierza prowadzą w 

okresie Adwentu świąteczną zbiórkę żywności, aby 

wspomóc potrzebujących. Jeśli jesteś w stanie przekazać 

żywność, która się nie psuje, a więc konserwy, puszki 

makarony, kawę itp., to możesz złożyć tę żywność do 

specjalnego pojemnika w sali parafialnej w przyszłą 

niedzielę. Uwaga: przekazujemy tylko żywność, która ma 

ważną datę do spożycia: masło orzechowe, produkty w 

puszkach, takie jak zupy, owoce, warzywa, gulasz lub ryby i 

fasola, makaron, ryż. 
 

PROGRAM DZIENNY DLA SENIORÓW  

W DOMU KOPERNIKA 
 

Informujemy panstwa , ze prowadzimy zajecia dla seniorow 

w jezyku polskim od poniedzialku do czwartku od 8:30am 

to 3:30 pm. Program oferuje zajecia 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 osobiscie  

Po wiecej informacji i rejestrację prosimy o kontakt tel. 416-

536-7122 ext. 223 lub email: 

adultstaff@copernicuslodge.com 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2023 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są 

według alfabetu. Parafianie, którzy mieli numery powyżej 

numeru 525, otrzymali nowe numery. Co roku konieczna 

jest korekta numerów ze względu na parafian, którzy się 

wyprowadzili lub zmarli. Uprzejmie prosimy o 

wpisywanie na kopertce, w miejscu znaku $, ofiary 

pięniężnej zawartej w kopertce i o nie używanie 

kopertek z poprzednich lat. Zaświadczenia podatkowe za 

każdy rok są wysyłane pod koniec lutego. Dziękujemy za 

waszą ofiarność na rzecz naszej parafii. 
 

KARTKI ŚWIĄTECZNE, OPŁATKI I KALENDARZE 
 

W sali parafialnej są do nabycia kartki świąteczne, opłatki, 

kalendarze, sianko na stół wigilijny oraz suszone 

prawdziwki na Wigilię z Polski.  
 

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 
 

4. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 18 grudnia 

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola i 

Marię Iglar oraz Danutę i Władysława Majka - dzieci 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Benedykta Czechryńskiego i zmarłych z rodzin 

Nawarów i Wandowiczów – Maria 
18:00 Nabożeństwo 

19:00 Za śp. Sabinę i Stanisława – córka z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 19 grudnia 

8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Krystyna i Eugeniusz 

Cudek 
10:00 Nabożeństwo różańcowe 

10:30 Za śp. Stanisława Glica i Barbarę Glica – rodzina 

Szydłowskich 
18:15 Nabożeństwo różańcowe 

19:00 O spełnianie się woli Bożej w życiu Barbary, Juliusza, 

Maurycego, Rocha i Alicji - Alina 

WTOREK, 20 grudnia 
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Małgorzata i Marcin 

Szyller 
10:00 Nabożeństwo różańcowe 

10:30 Za śp. Irenę Ćwik – córka Alicja Marianowicz 
18:15 Nabożeństwo różańcowe 

19:00 Za śp. Antoniego i Katarzynę Presz – syn Jan Antoni 

Presz 

ŚRODA, 21 grudnia – św. Piotra Kanizjusza, kapłana 
8:00 1. Za śp. Stanisława i Franciszkę Sugockich – syn z 

rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Filipa z okazji 

5. urodzin - babcia 
10:00 Nabożeństwo różańcowe 

10:30 Za śp. Antoniego Karbowniczek – syn z rodziną 
18:15 Nabożeństwo różańcowe 

19:00 Za śp. Piotra Pieniążek – rodzina Roszak 

CZWARTEK, 22 grudnia 

8:00 Za śp. Irenę Grodecką - rodzina 

19:00 Za śp. Henryka Wesołowskiego w 1. rocznicę śmierci – 

siostra z rodziną 

PIĄTEK, 23 grudnia – św. Jana Kantego, kapłana 

8:00 1. Za śp. Stellę Korwin-Kuczyński – Chris & Mark 

Korwin-Kuczyński 

 2. Za śp. Władysława, Walerię, Zdzisława, Józefa i Marię 

Sołtys – siostra Władysława z rodziną 

19:00 Za śp. Antoninę Karbowniczek-Stachiw – syn z rodziną 

SOBOTA, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 
8:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Bogdana Hirniak 

– żona i syn 

22:00 Za śp. Adama Raginia – córka Maria i Mike 

24:00 1. Za parafian 

 2. Za zmarłych rodziców Wiktorię i Henryka 

Senkowskich, Helenę i Włodzimierza Waltera Uglika, 

Krystynę i Ryszarda Nosowicz oraz zmarłych z rodziny – 

Bożena 

 3. Za śp. Annę i Walentego Kołtaś – córka z rodziną 

Boże Narodzenie 

Niedziela, 25 grudnia 

8:00 O zdrowie i Boże błog. w rodzinach Panek, Kwiatkowski 

i Lesiuk - rodzina 

9:30 Za śp. Bruno Majewski – żona z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Annę i Tadeusza Wolny i jej rodziców – Ewa i 

Henryk 

19:00 Nie ma Mszy św.  

mailto:adultstaff@copernicuslodge.com

