
Boże Narodzenie 

25 grudnia 2022 

I czyt. Iz 9, 1-3. 5-6 

II czyt.Tt 2, 11-14 

Ref. Psalmu 96: „Dziś się narodził Chrystus Pan, 

Zbawiciel.” 

Ewangelia: Łk 2, 1-14 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Salvador CECCARELLI 

Arthur FURSE 
 

W MINIONYM TYGODNIACH ODESZŁY DO BOGA: 
 

Janina WOŹNIAK, Irena DABROWSKI 

Genowefa KUKIEL 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

BOŻE NARODZENIE 
 

Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra Nowina 

przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Niech te 

święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne 

Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą 

Boży Syn. Życzymy wszystkim Parafianom i gościom, aby 

ta wielka radość stała się naszym udziałem. Niech jej 

podstawą będzie głęboka wiara, że Bóg jest z nami, niech ta 

wiara umacnia nadzieję, że dzięki Jego mocy możemy 

pokonać wszelkie nasze trudności, kłopoty, obawy, 

niepokoje i lęki. Niech owocem tej wiary będzie miłość, 

która wszystko zwycięża, pokonuje wszelkie urazy, 

uprzedzenia, niechęci i otwiera na każdego człowieka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że te święta są 

przeżywane w prawdziwie świątecznej atmosferze. 

Wesołych i Błogosławionych Świąt. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

Dzisiaj w Boże Narodzenie przypada ostatnia niedziela 

miesiąca, więc druga kolekta przeznaczona jest na Fundusz 

Remontowy w naszej parafii. W przyszłym roku między 

innymi będzie odnowiony krzyż przy kościele. Również 

popsuła się klimatyzacja w kościele, która instalowana była 

30 lat temu. Obecnie pracujemy na nowym rozwiązaniem 

klimatyzacji.  
 

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA MĘCZENNIKA 
 

Jutro , w poniedziałek, 26 grudnia, drugi dzień naszego 

świętowania i jednocześnie święto św. Szczepana. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie na modlitwę. Jutro Msze 

Święte w języku polskim będą sprawowane o godz.: 9:30, 

11:00 oraz 19:00. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania w naszym kościele dekoracji 

Bożonarodzeniowej. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przenieśli piękne kwiaty do żłóbka Pana Jezusa. Niech Pan, 

któremu przygotowano tak ładne miejsce w naszej świątyni 

wszystkich pracujących napełni radością i pokojem. 
 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
 

W piątek przypada Święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa. Jest ona wzorem dla nas i dla naszych 

rodzin. Ogarnijmy w tym dniu serdeczną myślą wszystkie 

rodziny naszej Parafii. Prośmy też Boga, by w naszych 

niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych 

atakach, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym 

Kościołem. Niech poszczególne rodziny, tworząc wielką 

rodzinę parafialną, rozwijają się w atmosferze wzajemnej 

miłości, radości i pokoju. 
 

WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA 
 

W sobotę, 31 grudnia, wspomnienie św. Sylwestra, papieża, 

a jednocześnie ostatni dzień Roku Pańskiego 2022. Zanim 

stary rok odejdzie, by zrobić miejsce Nowemu, zechciejmy 

jeszcze raz zastanowić się nad jego i naszymi sprawami w 

czasie specjalnego Nabożeństwa na zakończenie roku 

kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne 

przed Najświętszym Sakramentem rozpocznie się o godz. 

18:00. Należy uczynić wszystko, aby w ten wyjątkowy, 

sylwestrowy wieczór w modlitewnej refleksji odnajdywać 

to, co świadczy nie tylko o dziejach człowieka, lecz także o 

działaniu Boga w tych dziejach i w życiu człowieka. 
 

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. 
 

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 
 

Prosimy o odbieranie kopertek na niedzielną kolektę  
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 

2023. Dziękujemy za waszą ofiarność na rzecz naszej 

parafii. 
 

 

mailto:adultstaff@copernicuslodge.com


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.  
 

KOLĘDA 
 

Młodzież naszej parafii będzie kolędowała w dniach 27 i 28 

grudnia. Parafianie, którzy chcieliby, aby młodzież wraz z 

O. Zbyszkiem odwiedzała ich w domu na kolędowanie, 

prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
 

AKCJA „SZLACHETNA PACZKA” 
 

Ponownie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na 

prezenty świąteczne dla dzieci przebywających w 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. 
 

BAL SYLWESTROWY 
 

Chór św. Cecylii Echo i Parafia św. Stanisława zapraszają 

na Sylwestra. Bilety w cenie $135 do nabycia w Parafii św. 

Stanisława, 12 Denison Ave. 
 

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 
 

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.  
 

PONIEDZIAŁEK, 26 grudnia – św. Szczepana, pierwszego 

męczennika 

9:30 Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki – wnuki i 

prawnuki 

11:00 Dziękczynna z prośbą o boże błog. dla Bożeny i Piotra 

z okazji rocznicy ślubu - własna 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego dla Sebastiana, Ani i Wiktorii – mama 
 

WTOREK, 27 grudnia – św. Jana Apostoła Ewangelisty 
8:00 Za śp. Sonię Lis – mama Danuta 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Elżbiety i Cezarego Czul z okazji 25. rocznicy 

ślubu – własna 
 

ŚRODA, 28 grudnia – Świętych Młodzianków, 

męczenników 
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Katarzyna i Piotr 

Pawłowscy 

11:30 Chrzest Święty 

19:00 Za śp. Mirosława Sadeckiego – żona, dzieci i rodzina 
 

CZWARTEK, 29 grudnia – św. Tomasza Becketa, biskupa 

i męczennika 

8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Robert Czarnik i 

Danuta Lechowska-Czarnik 

19:00 Za śp. Henrykę Albinowski – córki i wnuki 
 

PIĄTEK, 30 grudnia – Świętej Rodziny 

8:00 Za śp. Boleslawa Aściukiewicza – żona Helena z 

dziećmi 

16:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

dla Małgorzaty i Pawła Jedlewskich z okazji 50. 

rocznicy ślubu 

19:00 Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – córka Wanda z dziećmi 
 

SOBOTA, 31 grudnia – św. Sylwestra I, Papieża 
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla rodziny Tobola z dziećmi i wnukami – własna  

18:00 Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na 

zakończenie Roku 

19:00 Za śp. Danutę Zofię Roszak – Agnieszka i Tadeusz 

Taras 
 

Świętej Bożej Rodzicielki 

Niedziela, 1 stycznia  
8:00 W intencji członków Towarzystwa 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 

http://www.novisingerstoronto.ca/

