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DZISIAJ – KAWA I CIASTO W SALI PARAFIALNEJ 
Zapraszamy parafian bardzo serdecznie. 
  

23 STYCZNIA – MSZA ŚW. GRUPOWA 

Intencje można składać do środy włącznie. 
 

2 i 3 LUTEGO - POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2018 
Pokwitowania do podatku za rok 2018 będą wydawane 2 i 3 lutego po 
Mszach św. w Sali parafialnej. Podczas tygodnia można będzie odebrać 
pokwitowania w biurze parafialnym.  Dla tych, którzy nie mogą odebrać 
pokwitowań, zostaną wysłane – wystarczy tylko zadzwonić. 
 

9 LUTEGO – DOROCZNY BAL WALENTYNKOWY 

W Sali Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego.  Bilety $45 od osoby są do 

nabycia w polskich sklepach.  W cenie biletu obfita kolacja o godz. 7:00 

pm i przekąska po północy.  Atrakcyjne nagrody w tradycyjnej loterii 

fantowej.  Gra DJ JACK z Toronto. Informacje: Agnieszka 289-990-2582 

lub Ella 905-650-7496. Szkoła Polska im. M. Konopnickiej zaprasza. 
 
PROŚBA O WPISYWANIE $.. SUMY OFIAR NA KOPERTACH 

Już od bardzo wielu lat posługujemy się kopertami przy składaniu ofiar, a  

może nawet od początku powstania parafii.  Posługiwanie się kopertami 

jest koniecznością, gdyż tylko w ten sposób możemy prowadzić dokładną 

księgowość i wydawać pokwitowania do podatku z ofiarowanej sumy.   

Dla usprawnienia tej funkcji prosimy zacnych parafian o wpisywanie danej 

sumy na kopertach (wielu parafian już wpisuje).  Jest to tylko kwestia 

przyzwyczajenia, wystarczy mieć długopis przy zestawach i będziemy 

pamiętać, a to usprawni wykonywanie funkcji. Poprostu nie musi ktoś 

wykonywać tego za nas,  a nawet nie powinien.  

Revenue Canada traktuje kopertę jako oficjalny dokument.  Po otrzymaniu 

kopert od was, muszą być złożone i trzymane przez 7 lat w biurze.   

Parafianie, którzy nie są jeszcze w posiadaniu kopert na rok 
2019, a chcieliby się nimi posługiwać, mągą je zamówić w biurze 
parafialnym.  Wystarczy zadzwonić. 

 
WIZYTA KOLĘDOWA 

Zainteresowanych prosimy o podanie nazwiska, adresu i numeru telefonu 

na karteczkach, które można dołączyć do niedzielnej ofiary lub dostarczyć 

do biura parafialnego.  
 
DATY, KTÓRE WARTO ZANOTOWAĆ 

6 marzec - Środa Popielcowa  

9 -13 marzec – Rekolekcje Wielkopostne 
 
WYJAŚNIENIA ADMINISTRACYJNE  

Jeśli ktoś pragnie oficjalnie należeć do naszej parafii, powinien się 
zapisać – można to uczynić telefonicznie lub osobiście w biurze 
parafialnym.  Rejestracja jest konieczna, gdyż nasze parafie nie mają 
określonego terytorium, lecz obejmują chcących do nich należeć. 
Świadczenia duszpasterskie, referencje lub podpisy dokumentów 
możemy spełniać tylko dla należących do parafii oficjalnie oraz biorących 
czynny udział w życiu parafii.  

 
STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE OGŁASZA 

25 stycznia – Fish Fry od 4:00 do 7:00 pm.  Zapraszamy! 
 
KATOLICKIE RADIO RODZINA 

Uwaga! Audycje są nadawane na stacji AM530 od poniedziałku do piątku 

od godz. 20:00 - 21:00, a w niedziele Msza św. jest retransmitowana z 

polonijnych parafii na fali CHIN FM 100.7 od 19:00 - 20:00. Więcej 

informacji: www.radiorodzina.com lub tel. 416-588-0555.  
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS 

Sunday $2,420  Initial $95  Reno. $100  Christmas + New Year $105.  

Ren. $50  Votive $170.    

 

 

 
„Pokój na ziemi ludziom miłowanym 

przez Pana”. 

 

 

 
 

Czytania:  I – Syr 24,1-2,8-12  

                 II – Ef 1,3-6,15-18 

  Ewangelia – J 1,1-18 

 

 

 

Aby zrozumieć tajemnicę Bożego Narodzenia 

trzeba mieć serce świętych.  Oni nie zatrzymali 

się na powierzchni spraw, lecz przenikali w 

głąb tajemnicy.  „Wcielenie – pisała jedna z 

tych wielkich dusz – dokonuje w nas dwóch 

rzeczy:  po pierwsze napełnia nas miłością ; po 

drugie upewnia nas o naszym zbawieniu.  O 

miłości, której nikt nie jest w stanie pojąć!  O 

miłości, ponad którą nie ma większej: mój Bóg 

stał się ciałem, żeby uczynić mnie Bogiem!  O 

miłości  potężna, zgładziłaś siebie dla mego 

ocalenia.  Ogrom twego stania się człowiekiem 

wyrywa z mych ust słowa tak wielkie.  Kiedy, 

Ty, Jezu, dajesz mi zrozumieć, że narodziłeś 

się dla mnie, jakąż chwałą napełnia mnie 

zrozumienie tego faktu! (bł. Aniela z Foligno).  

W Boże Narodzenie, kiedy miało nastąpić 

przejście bł. Anieli z tego świata, skierowała 

swe spojrzenie na otaczające ją jej duchowe 

dzieci i zawołała: „Słowo stało się ciałem!”.  

Następnie przez godziną zagłębiła się w tej 

myśli i jakby wracając z dalekiej podróży 

dodała:  „Żadne stworzenie tego nie potrafi.  

Niewystarczająca jest nawet inteligencja 

aniołów.  Obecnym, którzy pytają ją, czego 

żadne stworzenie nie potrafi i do czego zbyt 

mała jest nawet  inteligencja aniołów, 

odpowiedziała:  „Zrozumieć tego!”. 

 

   

   Raniero Cantalamessa  

 

 
    



  

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 
  i wnuki 

 
19. I. SOBOTA* SATURDAY  

5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
 
20. I. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am  † Sabinę Baran (w 4 rocz. śmierci) - Córka Irena 

  10:00 am  † Adolfa Tymczak - Żona i dzieci 

  11:30 am. For + George Parkitny           - Mary Wierzcholski 
 
21. I. PONIEDZIAŁEK * MONDAY Agnieszki 

6:00 pm  † Z rodz. Olech i Blakiewicz - Rodzina 
    

22. I. WTOREK * TUESDAY  

 9:00 am O Boże bł. dla Beatrice i jej rodziny - Mama 
 

23. I. ŚRODA * WEDNESDAY 

6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy 

6:30 pm  Zbiorowa/Group Mass 

1.  + Wieslawa Wierzbickiego - Córka z rodziną 

2.  + Krystynę, Józefa i Andrzeja Soja - Henry z rodziną 

3.  + Michalinę, Andrzeja i Kazimierza Konopka  - Zofia z rodziną 

4.  + Tadeusza Sawickiego - Córka z rodziną 

5.  + Czesławę i Władysława Tabasz - Córka 

6.  + Władysławę i Józefa Chmielewskich - Syn z rodziną 

7.  + George Parkitny  - Michal, Ela i Zosia 

8. O zdrowie dla córki Anny i syna Witolda - Rodzice -  
 

24. I. CZWARTEK * THURSDAY Franciszka Salezego 

 9:00 am O opiekę MBNP dla ks. Seweryna Koszyk - Danuta 
  

25. I. PIĄTEK * FRIDAY  Nawrócenie św. Pawła Apostoła. 

6:00 pm  † Zofię Działo - Rodzina Aksamit 
 

26. I. SOBOTA* SATURDAY  

9:00 am O Boże bł. i opiekę MB dla p. Haliny Bucko - Danuta 

5:30 pm  † Władysława Stanisławek - Córka Maria z rodziną 
 
27. I. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am  † Alicję Żankowską -Rodzina 

  10:00 am  O Boże bł. i zdrowie dla córki - Mama 

  11:30 am. For  Parishioners living and deceased           - OMI 

…………………………………………………………………….. 
 
JANUARY 23 – NEXT GROUP MASS  

Parish office is accepting intentions till next Wednesday.  
 
FEBRUARY 2, 3 - INCOME TAX RECEIPTS FOR 2018 

will be available Feb. 2nd   and 3rd in church hall after Masses and during 

the week in church office.   If any of our parishioners can’t pick theirs up, 

please let the parish secretary know and she will mail it to you.   
 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2019 

The remaining assigned offering envelopes for 2019 are available in 

church foyer downstairs.  Please pick them up today.   

If any of our Parishioners are not using the offering envelopes yet but 

would like to use them in 2019 please call the parish secretary and she 

will assign them for you.  
 

JANUARY 23 – ST. ALFREDS ST. ALFREDO PASTA DINNERS 

from 4:30 to 7:00 pm. Enjoy penne pasta, meatballs, salad and roll  

for $11 adults, $7 kids 10 and under. Eat in or take-out. Tickets at the door.  
 

MARCH 2 – ST. CATHARINES RIGHT TO LIFE DINNER 

Holiday Inn Parkway Convention Centre.  Tickets $50: students $25  

For more information call 905-684-7505. 

 
 

 

 
 

 

 


