
Objawienie Pańskie 

8 stycznia 2023 

I czyt. Iz 60, 1-6 

II czyt. Ef 3, 2-3a, 5-6 

Ref. Psalmu 72: „Uwielbią Pana wszystkie ludy 

ziemi.” 

Ewangelia: Mt 2, 1-12 

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE – TRZECH KRÓLI 
 

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Objawienia 

Pańskiego – Trzech Króli. Chrystus objawił się 

Mędrcom idącym za gwiazdą. W ich osobach objawił 

się poganom, gdyż przyszedł nie tylko jako Mesjasz 

Izraela, ale jako zbawca całego świata. Dzisiaj więc 

objawia się nam, którzy przychodzimy do Niego, 

prowadzeni przez wiarę, by Mu hołd nasz oddać i 

złożyć swoje dary miłości, modlitwy i dziękczynienia. 

Mędrcy ze Wschodu, uznający Chrystusa za Boga-

Człowieka, Króla, Kapłana i Proroka są znakiem 

narodów pogańskich, które wchodzą do Kościoła z 

całym bogactwem swej własnej kultury i przyjmują 

orędzie zbawienia. Spełniają się więc nieustannie 

słowa proroka Izajasza, gdyż Kościół — Nowe 

Jeruzalem jest znakiem jedności całej rodziny ludzkiej.  
 

ŚWIĘCENIE KREDY 
 

W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół od 

wieku XVIII poświęca kredę. Poświęconą kredą 

wypisuje się na drzwiach wejściowych domów 

katolickich: K+M+B+2023 (sa to trzy pierwsze litery 

łacińskich słów oznaczających „Chrystus mieszkanie 

błogosławi” lub – według innego wyjaśnienia - 

pierwsze litery przypuszczalnych imion Mędrców). 

Poświęcona kreda znajduje się ww koszyczku przy 

ołtarzu. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 
 

Dzisiaj o godzinie 14:30 odbędzie się obiad świąteczny 

„Opłatek”. Podany będzie gorący obiad przygotowany 

przez nasze panie. Odpowiedzialna jest pani Stefania 

Baran. Będzie to również czas na wspólnie 

kolędowanie. Wstęp tylko za biletami. 
 

REKOLEKCJE OJCÓW OBLATÓW 
 

W poniedziałek ojcowie oblaci z całej Kanady 

rozpoczynają doroczne rekolekcje. Z tego powodu nie 

będzie Mszy św. w naszej parafii od poniedziałku, 9 

stycznia do piątku poranka, 13 stycznia. Prosimy o 

modlitwy w intencjach ojców. 
 
 

 
 

 

STATYSTYKI PARAFIALNE 
 

Statystyki dotyczące naszej wspólnoty: W rejestrze 

parafialnym jest zarejestrowanych 1,789 rodzin. W 

minionym roku mieliśmy 28 chrztów, 5 ślubów, 58 

pogrzebów, 14 dzieci przyjęło I Komunię św., 17 

młodzieży przyjęło sakrament bierzmowania, Ojcowie 

odbyli około 188 wizyt duszpasterskich odwiedzając 

chorych. Wspólnota nasza jest duża, dbajmy, więc o 

siebie, szanujmy się nawzajem a nade wszystko 

zabiegajmy o rozwój życia duchowego w naszych 

rodzinach i wspólnocie polonijnej. 
 

CHRZEST PAŃSKI 
 

Święto Chrztu Pańskiego (9 stycznia) kończy czas 

Bożego Narodzenia. Kiedy Jezus wszedł do wody 

Jordanu i kiedy woda objęła Jego Ciało to w tym 

momencie dopełniło się Jego Człowieczeństwo; stanął 

między ludźmi grzesznymi – jak grzesznik. Wziął na 

swoje ramiona grzechy całego świata, aby na krzyżu 

dokonała się Jego Ofiara w całej pełni. My natomiast 

przez nasz chrzest sakramentalny otrzymujemy 

uczestnictwo w Jego zbawczym dziele. Dlatego święto 

Chrztu Pańskiego jest dla nas szczególną chwilą, aby 

Panu Jezusowi za łaskę naszego chrztu podziękować. 

W tradycji polskiej śpiewamy kolędy do 2 lutego, 

święta Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej 

Gromnicznej. 
 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

W piątek, 13 grudnia, zapraszamy na nabożeństwo 

fatimskie o godz. 18:00. Przynosimy ze sobą lampiony 

na baterie, nie wolno używać w kościele świec. 

Nabożeństwa fatimskie to nabożeństwa maryjne 

odbywające się 13 dnia miesiąca i odprawiane od maja 

do października. Jednakże w naszej parafii odbywają 

się każdego miesiąca. Ten dzień nie jest przypadkowy, 

bowiem Matka Boża objawiała się trzem pastuszkom, 

św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji, przez 6 

miesięcy od 13 maja 1917 r. do 13 października 1917 r. 

Matka Boża objawiła dzieciom trzy tajemnice 

(powszechnie zwane tajemnicami fatimskimi). 

Zwróciła się również do dzieci z prośbą-przesłaniem: 

„Odmawiajcie codziennie różaniec”. „Chcę, żebyście 

nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki 

Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie 

i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski 

uzyskać”. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ  

NA ROK 2023 
 

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. Zaświadczenia do podatku za rok 2022 

zostaną wysłane pocztą do wszystkich 

zarejestrowanych parafian na początku lutego 2023 r. 
 

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.  
 

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 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. Teresę Wójtowicz w 1. rocznicę śmierci – 

rodzina 

Za śp. Danutę Ratajczak 

O Boże błogosławieństwo dla syna z rodziną 
 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 prośbą 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 

PONIEDZIAŁEK, 9 stycznia – Chrzest Pański 

8:00 O światło wiary i miłości do Boga dla Daniela i 

Michelle – rodzice i babcia (o. Janusz odprawia 

na rekolekcjach) 

19:00 Nie ma Mszy św. 

WTOREK, 10 stycznia  
8:00 Za śp. Juliana Ciupak – rodzina Sapkowski (o. 

Janusz odprawia na rekolekcjach) 

19:00 Nie ma Mszy św. 

ŚRODA, 11 stycznia  
8:00 Za zmarłych z rodziny Oktabów (o. Janusz 

odprawia na rekolekcjach) 

19:00 Nie ma Mszy św. 

CZWARTEK, 12 stycznia  

8:00 Za śp. Alicję i Andrzeja Kuśmierek (o. Janusz 

odprawia na rekolekcjach) 

19:00 Nie ma Mszy św. 

PIĄTEK, 13 stycznia – św. Hilarego, biskupa i 

doktora Kościoła 

8:00 Za śp. Marion i Stanisława Andrzejewskich (o. 

Janusz odprawia na rekolekcjach) 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

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

pracownicy Eaton Centre Child Care 

 2. Za śp. Władysława Wicik – żona, dzieci i 

wnuki 

SOBOTA, 14 stycznia 
8:00 1. Za śp. Efrema, Helenę i Romana Szudy – 

rodzina 

 2. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

19:00 Za śp. Różę Smolarek – siostrzenica z rodziną 

2. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 15 stycznia  

8:00 W intencji członków Sowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

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

Bronisława Hyc, Danutę i Władysława Majka – 

dzieci  

11:00 Dziękczynna z prośba 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 

http://www.novisingerstoronto.ca/
mailto:adultstaff@copernicuslodge.com

