
Trzecia Niedziela Zwykła 

22 stycznia 2023 

I czyt. Iz 8, 23b-9,3 

II czyt. 1 Kor 1, 10-13, 17 

Ref. Psalm 27: „Pan moim światłem i zbawieniem 

moim.” 

Ewangelia: Mt 4, 12-23 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Olive Amália TEIXEIRA CHOMIAK 
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Dzisiejsza niedziela przypada w Tygodniu Modlitw o 

jedność wśród chrześcijan. Obchodzony jest on w całym 

chrześcijańskim świecie w dniach od 18 do 25 stycznia. 

Przeżywając te dni uświadamiamy sobie najpierw smutną 

prawdą o rozbiciu panującym wśród wyznawców 

Chrystusa. Szczerze jednak pragniemy, aby jak 

najszybciej nastała jedna owczarnia, posiadająca jednego 

tylko Pasterza. Możemy się do tego skutecznie 

przyczynić tylko wtedy, gdy w nas będzie się 

dokonywało stale nawrócenie, a więc pokonywanie 

wszystkiego, co złe, i wybór z wielkim nieraz wysiłkiem 

dobra wskazanego przez Ewangelię. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

W przyszłą niedzielę zbierana będzie druga kolekta na 

Fundusz remontowy w naszej parafii. Kopertki znajdują 

się w rocznych zestawach. 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
 

W niedzielę 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania 

Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazwane świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. To święto ukazuje nam 

Chrystusa – Światłość Świata, a przyniesiona świeca ma 

przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi 

naszego życia. Serdecznie zapraszamy na Msze św. o 

godz. 8:00, 11:00 oraz 19:00. Msze św. o godz. 11:00 

oraz 19:00 odprawi oraz kazanie wygłosi ks. Bp Piotr 

Turzyński, delegat polskich biskupów ds. duszpasterstwa 

Polonii. Serdecznie zapraszamy! 
 

POŻEGNANIE ŻŁÓBKA 
 

Dzisiaj żegnamy nasz tegoroczny żłóbek. Jutro po 

porannej Mszy św. będą rozbierane choinki i żłóbek. 

Prosimy o pomoc w tej pracy. Zachęcamy, aby jeszcze 

raz pokłonić się Dzieciątku Jezus.  
 

DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA RÓŻA 

RÓŻAŃCOWA 

PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Zapraszamy dzieci i młodzież do Róży Różańcowej. 

Młodzież i dzieci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca w naszym kościele po mszy św. o godz. 13:00 

na krótkiej modlitwie i wymianie Tajemnic Różańca 

Świętego. Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie 

dzieci. Opiekunem jest o. Zbigniew. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Ponownie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 

przygotować tegoroczny obiad świąteczny, w którym 

wzięło udział 240 osób. Na pierwszym miejscu 

dziękujemy 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, Starfanii 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 panu Zdzisłąwowi Modlińskiemu, 

firmom Benna’s oraz Eddy’s Meat Market. 
 

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 
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. 

http://www.cfstoronto.com/


ROZLICZENIE DO PODATKU ZA ROK 2022 
 

Parafianie, którzy używają kopertki otrzymają na 

początku lutego 2023 zaświadczenie do podatku za ofiary 

złożone w 2022. Rok obejmuje czas od 1 stycznia do 31 

grudnia. Ofiary złożone w styczniu 2023, nawet w 

kopertach z minionego roku wliczone będą na rok 2023. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji czują 

się odpowiedzialni za utrzymanie i funkcjonowanie 

kościoła, który jest naszym domem. Dzięki Wam nasz 

kościół i parafia będzie przez wiele lat służyła kolejnym 

pokoleniom. 
 

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 
 

Dziękczynna za dobre serce z prośbą o Boże błog. i 

opiekę Matki Bożej dla Kazimierza Szydłowskiego z 

okazji 90. urodzin – Irena 

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Reginy i Ryszarda 

Makuch z okazji 18. rocznicy ślubu - własna 

Za śp. Mariannę i Kazimierza Polkowskich – córka 

Regina 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 22 stycznia  

8:00 Dziękczynna z prośbą 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 – żona z dziećmi 

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

wszelkie potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i 

własna – Stanisława Bomersbach 

PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia – św. Wincentego, 

diakona i męczennika 

8:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską – rodzice i śp. 

rodziców Leśniak i Szydłowskich – córka i syn 

19:00 Za śp. Józefa Bembenek w 1. rocznicę śmierci – 

pracownicy Eaton Centre Child Care 

WTOREK, 24 stycznia – św. Franciszka Salezego, 

biskupa i doktora Kościoła 
8:00 Za śp. Józefa i Julię Wolak- córka Joanna z rodziną 

19:00 Za śp. Karola Chmiel - synowa 

ŚRODA, 25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla dzieci - mama 

 2. Przebłagalna za grzechy aborcji i eutanazji z 

prośbą o całkowite zaprzestanie aborcji i eutanazji 

w świecie  

19:00 Za śp. Władysława Pędrackiego i Stefana 

Starnawskiego – Wiktor Starnawski 

CZWARTEK, 26 stycznia – świętych Biskupów 

Tymoteusza i Tytusa 

8:00 Za śp. Stanisława i Marię Jasiński, rodzeństwo 

Janinę, Józefa, Stanisławę, Władysława, Bronisławę 

i Emilię oraz zmarłych z rodziny – synowa z 

rodziną 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Wiktorii, Pawła i Jacka – 

mama i babcia 

PIĄTEK, 27 stycznia 

8:00 1. Za śp. Romualda Wiszniewskiego - córka 

 2. Za śp. Wincentego i Walerię Babin – syn Ryszard 

19:00 Za śp. Francesco Vietri – Jadwiga Gromysz 

SOBOTA, 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora Kościoła 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Marii i Tadeusza - własna 

 2. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Małgosi 

Hirniak - rodzina 

19:00 Za śp. rodziców Cecylię i Józefa oraz Teresę i 

Eugeniusza  

4. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 29 stycznia  

8:00 Za śp. Edwardę i Jana Muzyka oraz zmarłych z 

rodzin Muzyka i Hoduń - córka 

9:30 Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – córka Teresa 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Janinę Pruchnicką (24. rocznica) – córka z 

rodziną 

19:00 Za śp. Witolda i Dorothy Krupowicz, Jana i Annę 

Firlejczyk, braci Jana i Czesława Firlejczyk - 

rodzina 

mailto:adultstaff@copernicuslodge.com

