
Druga Niedziela Zwykła 

15 stycznia 2023 

I czyt. Iz 49, 3. 5-6 

II czyt. 1 Kor 1, 1-3 

Ref. Psalmu 40: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją 

wolę.” 

Ewangelia: J 1, 29-34 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Irene WAŚKIEWICZ 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do 

pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. 

Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć 

przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w 

codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze 

intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego 

zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego 

jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i 

głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w 

Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia. 

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że każdy 

człowiek jest powołany przez Pana, czyli wybrany do 

pełnienia woli Bożej w codziennym życiu wyrażonej 

poprzez miłość Boga i bliźniego. Aby pełnić wolę Bożą, 

trzeba w sowim życiu znaleźć Mesjasza, czyli Chrystusa 

zaufać Mu i pójść za Nim, tak ja to uczynił Jan 

Chrzciciel. 
 

KONCERT KOLĘD 
 

Serdecznie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu 

Chóru Novi Singers, Toronto Sinfonietta Musicians z 

udziałem Katleyn Bird, soprano; Anna Leszonska, vocal; 

Students of the Gen. J. Haller's Polish School in Toronto 

pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Koncert odbędzie się 

dzisiaj, w niedzielę 15 stycznia o godz. 16:00 w kościele. 

Bilety w cenie $20 można kupić na stronie internetowej 

http://www.novisingerstoronto.ca/ lub przy wejściu do 

kościoła. Dziękujemy panu Maciejowi Jaśkiewicz za 

zorganizowanie koncertu. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

W minioną niedzielę odbył się obiad świąteczny, 

„opłatek”. W obiedzie wzięło udział 240 osób. Pragniemy 

bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 

pomogli nam go przygotować, na pierwszym miejscu 

Radzie Parafialnej; wszystkim woluntariuszom, a 

szczególnie pani Stefanii Baran, Mariuszowi i 

Małgorzacie Bembenek, Katarzynie Solarczyk, Ani 

Hecold, Elżbiecie Tryczyńskiej, Basi Ossowskiej, 

Oscarowi Ossowskiemu, s. Weronice Marońskiej, 

Józefowi Stępień, Stanisławowi Roszak, Zofii Leja, 

Stefanii Wójtowicz, Bożenie Borowski, Jadwidze 

Milewski, Lucynie Stachulak, Wiesławie Miotła, 

Małgorzacie Ślęćka, Krystynie Kruk, Krystynie Fabis, 

Janinie Januszyk, Michałowi Budzak, Janowi Molek, 

młodzieży i o. Zbyszkowi. Dziękujemy również bardzo 

serdecznie naszym sponsorom, panu Zdzisławowi 

Modlińskiemu za sponsorstwo pieczywa i deseru, Firmie 

Benna’s oraz Eddy’s Meat Market. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
 

W najbliższą środę zapraszamy na nabożeństwo do Matki 

Bożej Nieustającej pomocy o godz. 18:30, a następnie na 

Mszę św. zbiorową. Intencje na Msze św. podajemy tylko 

w biurze. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

W piątek zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego o godz. 18:30. 
 

SPOTKANIE DLA MAM 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla 

mam, w środę, 18 stycznia, po wieczornej Mszy św. w 

sali Rycerzy Kolumba. Przyjdź, aby wspólnie powierzyć 

swoje troski i radości Matce Bożej Różańcowej. Przyjdź, 

aby spotkać się w gronie katolickich mam i porozmawiać 

w przyjaznej atmosferze przy herbacie i dobrym ciastku o 

troskach współczesnej mamy i jej rodziny. Spotkania dla 

Mam odbywają się już w 30. parafiach Archidiecezji 

Toronto. Zapraszamy! 
 

ROBOTY DROGOWE NA RONCESVALLES  
 

Od bardzo długiego czasu trwa unowocześnianie 

infrastruktury komunikacji na ulicach King St, Queen St. 

oraz Roncesvalles Ave. Prace te przeciągają się i 

ponownie zostały przedłużone ich wykonanie. Prace na 

Roncesvalles Ave powinny zakończyć się 31 grudnia a 

komunikacja powinna być wznowiona. Obecnie termin 

oddania tych prac został przełożony na koniec lutego, ale 

nie podano konkretnej daty. Nie podano również daty, 

kiedy będzie wznowiona komunikacja na ulicy 

Roncesvalles Ave.  
 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
 

Kurs Przedmałżeński dla par, które nigdy nie były w 

związku małżeńskim rozpocznie się 13 lutego i potrwa do 

27 marca. Zajęcia będą miały miejsce w każdy 

poniedziałek o godzinie 20:00 w sali parafialnej kościoła 

św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Koszt: 100 zł od 

pary. Zgłoszenia przyjmuje kancelaria parafialna pod 

numerem telefonu (905) 848-2420. 

Kurs przedmałżeński dla osób, które były już w związku 

małżeńskim jest prowadzony przez Catholic Family 

Services przy Archidiecezji Toronto. Szczegółowe 

http://www.novisingerstoronto.ca/


informacje oraz rejestracja na stronie 

www.cfstoronto.com. 
 

KOPERTKI NA OFIARY 
 

Zestawy kopertek na ofiary na bieżący rok znajdują się w 

tyle kościoła. Prosimy parafian o ich odbiór. Jeśli ktoś nie 

używał w minionym roku kopertek, to ich automatycznie 

nie otrzymał. Jeśli ktoś ponownie chce mieć niedzielne 

kopertki to prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
 

BAL KARNAWAŁOWY 
 

Kongres Polonii Kanadyjskiej serdecznie zaprasza 

Polonię w sobotę, 21.01.2023 na Bal Karnawałowy w 

Polskim Centrum JPII w Mississauga. Dochód 

przeznaczony jest na organizacje Wielkiej Parady 3 

Maja. Wyśmienita kolacja z winem przygotowana przez 

Jana Gromadę, dużo nagród na loterii fantowej, wspaniała 

zabawa z zespołem Mr. System. Bardzo prosimy o 

poparcie szczytnego polonijnego celu. Bilety $75, Leszek 

289-768-6056, lub w Centrum JPII. 
 

PROGRAM DZIENNY DLA SENIORÓW  

W DOMU KOPERNIKA 
 

Informujemy państwa, że prowadzimy zajęcia dla 

seniorów w języku polskim od poniedziałku do czwartku 

od 8:30am to 3:30pm. 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 

miłej i sympatycznej atmosferze. Oferujemy również 

programy wirtualne dla tych, którzy nie mogą 

uczestniczyć 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 MISYJNE 
 

Za śp. Ted’a Lonski – W.W. Jankowski  z rodziną 

Za śp. tatę Andrzeja Bugaj (22. rocznica) - syn 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

2. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 15 stycznia  

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za śp. Marię i Karola Iglar, Antoninę i Bronisława 

Hyc, Danutę i Władysława Majka – dzieci  

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Doroty i 

Adama Talkowskich z okazji 25. rocznicy ślubu - 

własna 

13:00 Za śp. Wiktorię i Franciszka Półćwiartek – córka z 

rodziną 

19:00 Za śp. Ewę Dyki – mąż i syn 

PONIEDZIAŁEK, 16 stycznia 

8:00 O dary Ducha Świętego dla Angeliki i Felicji – 

babcia Bożena 

19:00 Za śp. Zdzisława Łazarskiego i jego rodziców - 

żona 

WTOREK, 17 stycznia – św. Antoniego, opata 
8:00 Za śp. Romana, Waleriana i Czesława Wolak – 

siostra Janina 

19:00 Za śp. Irenę Łabik – rodzeństwo z rodzinami 

ŚRODA, 18 stycznia  

8:00 1. Za śp. Olgę i Emilię Brańskie – syn i wnuk 

 2. Za śp. brata Jana, rodziców Marię i Juliana 

Longosz oraz zmarłych z rodziny – Zuzanna 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej NP 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 19 stycznia  

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Krystyny - 

własna 

19:00 Za śp. Janinę i Andrzeja Gal oraz zmarłych z rodzin 

Gal i Luberda – Wanda z dziećmi 

PIĄTEK, 20 stycznia 

8:00 1. Za zmarłych z rodziny Szuper – Maria Szuper z 

dziećmi 

 2. Za śp. Richard’a Korwin- Kuczyński – Chris i 

Mark Korwin-Kuczyński 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla syna Sebastiana i 

wnuczki Wiktorii – mama i babcia 

SOBOTA, 21 stycznia 
8:00 1. Za śp. Leokadię Osiecką oraz Stanisławę i 

Franciszka Dryja – syn z rodziną 

 2. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla dzieci i 

wnuków – mama i babcia Anna Skowronek 

19:00 Za śp. Mariannę i Józefa oraz Henryka i Juliana 

Roszak – syn i brat Stanisław z dziećmi 

3. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 15 stycznia  

8:00 Dziękczynna z rośbą o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie Zawada - własna 

9:30 Za śp. Katarzynę Presz – syn Jan Antoni 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Stanisława Kołpaka (rocznica) – żona z 

dziećmi 

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

wszelkie potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i 

własna – Stanisława Bomersbach 

http://www.cfstoronto.com/
mailto:adultstaff@copernicuslodge.com

