
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 stycznia 2023 

Pierwsze czytanie: Księga Izajasza 49: 3, 5-6. 

Psalm: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. 
Drugie czytanie: 1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian 1:1-3. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 1:29-34. 

Trwa już Okres Zwykły w roku liturgicznym, w czasie, którego 
upamiętniamy różne wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa.  
Dzisiaj rozpoczynamy lekturę Pierwszego Listu św. Pawła do 
Koryntian, który będzie nam towarzyszył przez szereg niedziel. Paweł, 
wierny świadek Ewangelii, daje świadectwo o zapowiadanym Słudze 
Bożym, na którym spoczął Duch Święty; o Jezusie Chrystusie, którego 
Apostołem stał się z woli Bożej. Słuchając dziś słowa, jakie Pan do 
nas kieruje, pomyślmy o naszym powołaniu i posłannictwie.   

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Komunię świętą przyjmują osoby będące w stanie łaski uświęcającej. 
Najświętszy Sakrament Eucharystii można przyjąć do ust lub na 
otwartą dłoń (nie do palców). Hostię należy włożyć do ust przed 
kapłanem. Przed przyjęciem Komunii Świętej należy przyklęknąć 
lub skłonić głowę, aby oddać cześć Panu Jezusowi. 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

W dniach od 18 do 25 stycznia, 2023 będziemy modlili się za 
wspólnoty chrześcijańskie, aby przez rozważanie słowa Bożego i 
modlitwę dążyły do pełnej jedności w prawdzie. Tegoroczne hasło: 
„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość”  
(Iz:1:17). W niedzielę, 22 stycznia, w St. Andrew’s Presbyterian 
Church, 73 Simcoe St. w Toronto o godz. 16:00 zostanie odprawione 
nabożeństwo ekumeniczne z udziałem kardynała Thomasa Collinsa     
i przywódców kościołów chrześcijańskich. 

DZISIAJ JEST „OPŁATEK PARAFIALNY” - 15 stycznia 

Serdecznie witamy Parafian i Gości, którzy wezmą udział w 
dzisiejszym świątecznym spotkaniu. Ze względu na czas grypowo-
przeziębieniowy nie będziemy dzielić się opłatkiem, jak to było w 
zwyczaju naszej wspólnoty na „Opłatku” organizowanym w latach 
przed pandemią Covid-19. Program spotkania: godz. 12:30: - występ 
artystyczny grupy „Polskie Klimaty”; - modlitwa przed obiadem; - 
ciepły i smaczny obiad; - kawa i ciasto.  

Życzymy smacznego i miłego spotkania! 

BÓG ZAPŁAĆ: 

- Za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną 
($1,428.00), na naprawy i remonty ($1,697.00) i za donacje składane 
online poprzez stronę internetową naszego kościoła. 
- Artystom z grupy „Polskie Klimaty”: Teresie Klimuszko, Janinie 
Pilarskiej, Romanie Rzępskiej, Eugeniuszowi Klichowi i 
Andrzejowi Wierusowi za uświetnienie świątecznego spotkania 
pięknym występem artystycznym, a także za trud i czas poświęcony 
na przygotowanie programu.  
- Marii Goździk za czas poświęcony na prowadzenie sprzedaży 
biletów. 
- Polskiej firmie cateringowej „Bravo Bistro” za przygotowanie 
smacznego obiadu i piekarni „Sweet Temptations Bakery” za ciasto.  
- Wszystkim osobom, które uczestniczyły w różnych pracach 
związanych z przygotowaniem „Opłatka”: w przygotowaniu stołów, w 
ustawieniu zastawy stołowej, praca w kuchni, w serwowaniu obiadu, 
ciasta i kawy, a także w sprzątaniu sali po zakończonym spotkaniu. 

Bóg zapłać za wszelką pomoc. 
- Każdemu uczestnikowi za poparcie spotkania i wspólne biesiado- 
wanie. 

TRANSMISJE MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW NA ŻYWO 

Połączenie dostępne na stronie internetowej naszego kościoła. 

DZISIEJSZA ZBIÓRKA  

W czasie Mszy św. będzie zbierana składka niedzielna. Donację 
można także złożyć online poprzez stronę internetową. Bóg zapłać! 

RELIGIJNE KALENDARZE ŚCIENNE  

Polsko-angielskie kalendarze do nabycia w zakrystii po Mszy św. ($5).  

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK “BÓG SIĘ RODZI”  

Dzisiaj, 15 stycznia, o godz. 16:00 w kościele św. Kazimierza, 156 
Roncesvalles Ave. w wykonaniu Chóru Novi Singers, Toronto 
Sinfonietta pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Bilety w cenie $20 od 
osoby do nabycia przy wejściu do kościoła. 

TRZECIO-PIĄTKOWA MSZA ŚW. ZBIOROWA 

W piątek, 20 stycznia, Msza św. zbiorowa o godz. 19:00 będzie 
sprawowana w różnych intencjach. Kopertkę z intencją i ofiarą można 
wrzucić na niedzielną składkę. Intencję można także przesłać przez  
e-mail do czwartku, 19 stycznia. Intencje będą wyczytane na 
rozpoczęcie Mszy św., a wydruki wyłożone w kruchcie kościoła. 
Kopertki na intencje mszalne są wyłożone w kruchcie kościoła. 

KATOLICCY KSIĘŻA Z POSŁUGĄ W SZPITALACH 

Księża kapelani pełnią posługę duszpasterską w szpitalach. Posługa 
obejmuje m.in.: opiekę sakramentalną (spowiedź św., udzielanie 
komunii św. i sakramentu namaszczenia chorych) i duszpasterstwo 
duchowe (wspólne modlitwy i rozmowy). Chorzy przebywający w 
szpitalu, mogą zgłosić do pielęgniarki prośbę, że są Katolikami i 
proszą, aby ich odwiedził kapelan. Katoliccy księża posługują w 
następujących szpitalach: St. Michael’s Hospital, Toronto General 
Hospital, Toronto Western Hospital, Hospital for Sick Children, 
Princess Margaret Hospital, Mount Sinai Hospital, Humber 
Hospital, Sunnybrook Hospital, North York General Hospital i 
Toronto East General Hospital. 

KAWA I CIASTO  

W niedzielę, 22 stycznia, zaprasza Sodalicja Mariańska. Prezesi 
organizacji parafialnych mogą rezerwować daty niedzielnych kaw i 
ciasta. Dziękujemy organizacjom, które już mają zarezerwowane daty 
i zachęcamy pozostałe do zamawiania terminów. 

FINANSOWE SPRAWOZDANIA ORGANIZACJI 

Prosimy prezesów o przygotowanie i przekazanie ks. proboszczowi do 
30 stycznia 2023 r. sprawozdań finansowych za rok 2022. 
Przygotowywanie sprawozdań, których kopie powinny znajdować się 
w dokumentacji parafii, jest wymagane przez Archidiecezję Toronto. 

BAL KARNAWAŁOWY 

Sobota, 21 stycznia, o godz. 19:00 w  Polskim Centrum Jana Pawła II 
w Mississauga. W programie: kolacja z winem, loteria z nagrodami i 
zabawa z zespołem „Mr. System”. Bilety: $75 od osoby do nabycia u 
Leszka tel. 289-768-6056 lub w Centrum JP II. Dochód będzie 
przeznaczony na organizację Wielkiej Parady 3 Maja w Toronto. 
Komitet Parady 3 Maja przy KPK serdecznie zaprasza i prosi o 
poparcie tego polonijnego celu.  

PROGRAM DZIENNY DLA SENIORÓW 

Dom Kopernika, 66 Roncesvalles Ave., prowadzi w języku polskim 
zajęcia dla seniorów. Zajęcia obejmują m.in.: ćwiczenia gimnastyczne, 
śpiewanie piosenek, zajęcia plastyczne, bingo, itp. Zajęcia odbywają 
się w grupach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 - 16:00 
i mogą w nich uczestniczyć seniorzy, którzy nie są rezydentami 
Domu Kopernika. Programy są także oferowane wirtualnie dla osób, 
które chcą uczestniczyć online. Info.: tel. 416-536-7122 wew. 223; 
email: adultstaff@copernicuslodge.com. 
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 SUNDAY IN ORDINARY TIME - January 15, 2023 

PSALM: Here am I, Lord; I come to do your will. 

Today, we hear John the Baptist proclaiming that Jesus is the One that 
God will use to take away the sin of the world. John sees the Holy Spirit 
descend on Jesus, and he testifies that Jesus is the Son of God. As 
followers of Jesus, we are also called to proclaim him as the Son of God. 

TO RECEIVE HOLY COMMUNION 

If you are in a state of grace, you may receive Holy Communion either on 
the tongue or in the hand. If you receive the Holy Host on your hand, 
please present your palm, so the Host can be placed there; not into 
your fingers. Put the Holy Communion in your mouth in front of the priest. 
Please kneel down or bow your head before receiving the Holy Host.  

THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 

January 18 - 25, 2023. Theme: “Do good; seek justice” (Is: 1:17) 
inspires us to pray and work together for the unity willed by Christ for the 
Church. An Ecumenical prayer service with Cardinal Thomas Collins and 
a wide representation of Christian leaders will be held on Sun., Jan. 22, at 
4:00 pm at St. Andrew’s Presbyterian Church, 73 Simcoe St. in Toronto. 

PARISH CHRISTMAS GATHERING “OPLATEK”  

We would like to welcome Parishioners and Guests who will take part in 
today’s Christmas Gathering, which will be held at 12:30 pm in the parish 
hall. Due to the cold and flu season, we will not share the wafer “Oplatek”, 
as was the custom of our community at the "Oplatek" organized in the 
years prior to the Covid-19. Today’s program includes: a performance by 
“Polskie Klimaty”, warm lunch, coffee and pastries. Enjoy! 

LIVESTREAM OF MASSES AND DEVOTIONS 

We invite the elderly, the sick and those unable to come to the church, to 
join us in the celebration of Masses and Devotions via livestream. The 
connection link is available on parish website. 

THANK YOU:  

- For donations given last weekend for Sunday collection ($1,428.00);     
for repairs and renovations ($1,697.00) and for the online donations. 
- To the group “Polskie Klimaty”: Teresa Klimuszko, Janina Pilarska, 
Romana Rzepska, Eugeniusz Klich and Andrzej Wierus for their 
beautiful performance during the parish Christmas Gathering “Oplatek” 
and the time and effort in preparing this artistic program.  
- To Maria Gozdzik for her help with the selling of the tickets. 
- To everyone involved in various tasks related to the preparation of the 
"Oplatek": preparing the tables, arranging tableware, working in the 
kitchen, serving the dinner, cake and coffee and helping with the clean-up. 
We appreciate your help very much. 
- To each and every participant for their support and attendance. 

TODAY’S COLLECTION  

A regular Sunday collection will be taken at Masses. Donations may also 
be made through our website. Thank you for your continued support! 

RELIGIOUS WALL CALENDARS (in Polish and English)  

are available in the sacristy after Masses. Cost: $5 each. 

PASTRIES & COFFEE  

will be served next Sunday, January 22, by the Sodality of Mary.  

SUNDAY OFFERING ENVELOPES  

If you would like to receive a box of Sunday offering envelopes please 
contact the parish office.  

HOSPITAL MINISTRY 

The Archdiocese has specifically assigned hospital priest chaplains who 
provide ministry (sacramental care, pastoral care, spiritual guidance and 
prayers at the bedside) in hospitals in the GTA. If you are a patient and 
desire to see a priest, please speak with your nurse to make a request. 
Priest chaplains are available at the following hospitals: St. Michael’s H., 
Toronto General Hospital, Toronto Western Hospital, Hospital for 
Sick Children, Princess Margaret Hospital, Mount Sinai Hospital, 
Humber Hospital, Sunnybrook Hospital, North York General Hospital 
and Toronto East General Hospital. 

ADULT DAY PROGRAM  

Copernicus Lodge, 66 Roncesvalles Ave., is accepting seniors for a 
special program, which runs Monday to Thursday, 8:00 am to 4:00 pm. It 
provides seniors with much needed socialization through group activities, 
exercise, art classes, bingo & more in both English & Polish. Virtual 
programs are also offered. Info.: adultstaff@copernicuslodge.com. 

CARNIVAL BALL  

Saturday, January 21st, at 7:00 pm in John Paul II Polish Cultural Centre 
in Mississauga: dinner with wine, lottery with great prizes, music by “Mr. 
System” band. Proceeds will help with organizing the May 3rd Parade in 
Toronto. Tickets $75 each; Leszek tel. 289-768-6056. Canadian Polish 
Congress invites you to this Ball & to support the Parade! 

ONLINE PROGRAMS / DISCUSSIONS  

New Beginnings ministers to those who have suffered a loss through 
separation, divorce or bereavement. Upcoming online programs:  
- Drop-In Bereavement Support Session: January 25th at 7:00 pm. 
- Drop-In Separated/Divorced Support Session: January 26th at 7:00 pm. 
Share discussions with others in a safe, welcoming and non-judgmental 
online forum. Register at: https://nbbd01.eventbrite.ca 

THE WORLD LEPROSY DAY – January 29th, 2023 

Leprosy attacks the nervous system, causing the extremities of the body 
to lose their sense of touch, so the leper doesn’t feel any pain. Cuts, burns 
and severe wounds go untreated because they cause no pain. Infection 
sets in and, left untreated, the person can experience bone loss. Info.: 
www.worldleprosyday.ca. Today we know that leprosy can be cured! 

THE LIFT JESUS HIGHER RALLY  

Saturday, March 4th, at the Metro Toronto Convention Centre, Toronto. 
This year’s theme: “Empowered To Stand” – keep alert, stand firm in 
your faith, be courageous, be strong”. (1 Corinthians 16:13). 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 15 stycznia / January 2023 

9:30 am - Za ++ Juliana Skoniecznego i Bogusławę Lis – Dzieci z rodziną 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców 
12:30 pm (Eng.) - For living and deceased parishioners and benefactors  

WTOREK / TUESDAY – 17 stycznia / January  

Św. Antoniego, opata / St. Anthony, Abbot 
 7:00 pm - Za + Wacława Jękot – Córka z mężem 

ŚRODA / WEDNESDAY – 18 stycznia / January 

10:00 am - Za + Halinę Szkółkę – Klub Seniora 
 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) - For living and deceased parishioners and benefactors 

CZWARTEK / THURSDAY – 19 stycznia / January 

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - O Boże błogosławieństwo oraz umocnienie w wierze,  
  nadziei i miłości dla Małgorzaty Kosińskiej   

TRZECI PIĄTEK / FRIDAY – 20 stycznia / January 

 7:00 pm - Msza św. zbiorowa – w różnych intencjach 

SOBOTA / SATURDAY – 21 stycznia / January 

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy / St. Agnes, Virgin & Martyr 
 5:30 pm - Za + Janusza Niemczyka – Żona i dzieci 

3. NIEDZ. ZWYKŁA / SUN. IN ORDINARY TIME  – 22. 01.  

9:30 am - Za + Teresę Kołosowską (1. rocz. śm.) – Córka Anna z mężem 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For + Wanda Makarewicz – Diane and Michael Jansen 

HAS GONE TO THE LORD / ZMARŁ 

+ Włodzimierz GADZALA, 67 
May he rest in peace. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

https://nbbd01.eventbrite.ca/
http://www.worldleprosyday.ca/
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/

