
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ  

RODZICIELKI MARYI - 1 stycznia 2023 

Pierwsze czytanie: Księga Liczb 6:22-27. 

Psalm: Bóg miłosierny niech nam błogosławi. 
Drugie czytanie: Świętego Pawła Apostoła do Galatów 4:4-7. 
Słowa Ewangelii według Świętego Łuksza 2:16-21. 

U progu Nowego Roku stajemy z Maryją, Świętą Bożą Rodzicielką, która 
wydała na świat Zbawiciela – Jezusa. Dziękujemy Maryi za to, że swą 
macierzyńską opieką otacza Lud Boży, a jako Matka Kościoła, oręduje za 
nami u Boga. Zawierzajmy Jej siebie, aby kierowała naszymi krokami w 
tym nowym czasie, który Pan nam daje, i aby pomagała nam być 
prawdziwymi przyjaciółmi Jej Syna, a tym samym również odważnymi 
budowniczymi Jego Królestwa w świecie, Królestwa światła i prawdy. 
Dzisiejsza uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym; 
każdy Katolik jest zobowiązany do uczestniczenia we Mszy św. i do 
powstrzymania się od wykonywania prac niekoniecznych. 

Życzenia Duszpasterskie na Nowy Rok  

Powitajmy Nowy 2023 Rok z wdzięcznym sercem i z radością. 
Niech każdy nowy dzień pobudza nas do dziękczynienia i radości z 
Bożych darów i Bożej miłości. Niech błogosławieństwo Boże będzie 
z Wami, Waszymi rodzinami i przyjaciółmi w każdym dniu tego roku   

Szczęść Boże, 

O. Janusz Jajeśniak, OMI & Br. Roman Zapadka, OMI  

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. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POKÓJ  

W pierwszym dniu Nowego Roku w sposób szczególny modlimy się o 
pokój, który jest wielkim darem Chrystusa. Jesteśmy świadkami wielu 
wydarzeń, które zakłócają pokój w naszych rodzinach i na całym świecie. 
Modlitwa, a także post w intencji pokoju są sprawdzonym biblijnym 
środkiem duchowym, uwalniającym od wszelkiego zła.   

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI I ICH RODZICÓW   

Dzieci z rodzicami otrzymają specjalne błogosławieństwo na zakończenie 
Mszy św. o godz. 11:00 i 12:30. Przez modlitwę polecamy dzieci, 
młodzież i wszystkie rodziny z naszej parafii opiece Najświętszej Rodziny. 

MODLITWA ZA RODZINĘ 

Święty Janie Pawle, wspomożycielu, ratuj nasze rodziny i wstawiaj się 
za nimi u Pana Boga naszego. Przez miłość i wielkie cierpienie 
ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę 
przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. 
Niech rodzina moja będzie Bogiem silna. Amen. 

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI 

 Boże, nasz Ojcze, dzięki Twojej łasce jesteśmy rodzicami.  
Ty powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Dziękujemy Ci za 
nie. Prosimy, abyś je miał w swej opiece. Strzeż ich życia, zachowaj w 
zdrowiu, broń od zła, aby mogły bezpiecznie dojrzewać, stać się 
dobrymi i mądrymi ludźmi na Twoją chwałę i naszą radość. 

 Panie, Jezu, Synu Ojca, strzeż wiary naszych dzieci, daj im łaskę, 
aby były zawsze wierne Tobie.  Duchu Święty, udziel naszym dzieciom 
światła, aby miały wrażliwe i prawe sumienia. Pokaż im, jak mają 
służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. 
Pomóż im rozpoznawać na swojej drodze dobrych ludzi. Daj im 
odnaleźć miejsce w Kościele i odczytać powołanie. Oddajemy Ci ich 
przyszłość. Amen. 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w czwartek o 18:30. 

TRANSMISJE MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW NA ŻYWO 

Połączenie na stronie internetowej. 

DZISIEJSZA ZBIÓRKA  
Na zbiórkę można składać ofiary niedzielne i noworoczne. W niedzielę, 
8 stycznia, druga zbiórka będzie na naprawy i remonty. Donację można 
także złożyć online poprzez stronę internetową. Bóg zapłać! 

BÓG ZAPŁAĆ 

- O. Janusz Jajeśniak OMI i br. Roman Zapadka OMI składają Bóg zapłać 
za modlitwę i życzenia noworoczne.  
- Za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną ($1,901.25), 
za ofiary świąteczne ($8,775.00), a także za donacje składane online. 

OBLACKIE KALENDARZE  

Polsko-angielskie kalendarze zawierają imiona, daty świąt kościelnych i 
świeckich. Można je nabyć w tygodniu w biurze parafialnym w cenie $5.  

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI)  

W niedzielę, 8 stycznia, zostaną poświęcone kreda i kadzidło.  

MSZA ŚWIĘTA ZA CZŁONKÓW KOMITETU  

W niedzielę, 8 stycznia, Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana za 
żyjących i zmarłych członków Komitetu Parafialnego. Członkowie odnowią 
swoje przyrzeczenie i zobowiązanie do posługi w naszym kościele, która 
obejmuje m.in. zbieranie składek, witanie i pomoc wiernym w czasie ich 
pobytu w naszej świątyni. Bóg zapłać Panom Komitetowym za posługę! 

ZAŚWIADCZENIA DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO 

Zaświadczenia „Income Tax Receipts” będą przygotowane i przesłane 
bezpośrednio przez Archidiecezję Toronto. W celu uniknięcia wystawienia 
i przesłania zaświadczenia na niewłaściwy adres zamieszkania, prosimy 
o zgłoszenie nowego adresu do biura do piątku, 13 stycznia.  

KOPERTKI NA OFIARY NIEDZIELNE  

Ofiary składane w kopertkach są wliczane do rozliczenia podatkowego. 
Prosimy osoby, które nie posiadały kopertek na ofiary niedzielne, i które 
są zainteresowane, aby je otrzymać o kontakt z biurem parafialnym.    

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 6 stycznia 
Program: od godz. 17:00 do 18:30 - Adoracja Najśw. Sakramentu; godz. 
18:30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, następnie 
Msza św. zbiorowa za zmarłych. Kopertkę z imionami zmarłych, których 
chcemy dołączyć do wspólnej modlitwy można wrzucić do koszyczka z 
dzisiejszą składką. Intencje można także przesyłać przez e-mail do czw., 
5 stycznia. Imiona zmarłych będą wyczytane na rozpoczęcie Mszy św. i 
wydruki wyłożone w kruchcie kościoła. Kopertki są w kruchcie kościoła. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - 7 stycznia  
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:00. Kopertkę z 
intencją modlitewną do Matki Bożej można wrzucić do koszyczka ze składkę 
niedzielną lub do skrzyneczek pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i 
Św. Eugeniusza de Mazenod. Intencję można przesłać przez e-mail do czw.,5 
stycznia. Intencje będą wyczytane przed rozpoczęciem Nowenny.  

„OPŁATEK PARAFIALNY”  

Niedziela, 15 stycznia, w sali parafialnej. Program: godz. 12:30: - 
występ artystyczny grupy „Polskie Klimaty”; - modlitwa przed obiadem; 
- dzielenie się opłatkiem; - obiad („Bravo Bistro” catering); - kolędowa- 
nie; - kawa i ciasto. Bilety w cenie $20 od osoby można nabyć w biurze 
parafialnym w tygodniu do wtorku, 10 stycznia. Zapraszamy! 

KAWA I CIASTO - dzisiaj, 1 stycznia, nie ma kawy i ciasta. Prezesi 

organizacji parafialnych mogą rezerwować daty niedzielnych kaw i ciasta. 

MSZA ŚW. w środę, 4 stycznia o godz. 10:00 jest anulowana.  

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2022 

PARISH STATISTICS FOR 2022 

Chrzest święty / Baptisms / - 4 
Pierwsza Komunia święta / First Holy Communion -  6 
Śluby / Weddings - 4 
Pogrzeby / Funerals - 23 

SOLEMNITY OF MARY, 

THE HOLY MOTHER OF GOD - January 1, 2023 

PSALM: May God bless us in his mercy. 

Today, we celebrate the role of Mary in God's plan of salvation. By 
saying yes to God, she accepted the invitation to bring the world its 
Savior. As we continue to celebrate the Christmas season, the Church 
calls special attention to Mary as the Mother of God, and, in this 
position of honor, she has become the spiritual mother of us all.  

HHaappppyy  NNeeww  YYeeaarr  22002233  

Our wish for all of you is that each new day will call 

you to be grateful and joyful for God’s gifts and love. 

May the Lord bless you and your family with his 

abundant graces throughout the year 2023. 
Fr. Janusz Jajesniak, OMI 
 Br. Roman Zapadka, OMI  

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. 

WORLD DAY OF PEACE  

On New Year’s Day, we also celebrate the World Day of Prayer for 
Peace. Remember to pray for peace in the world, for love and goodwill 
among all nations and for light and guidance for civic leaders.    

ST. FRANCIS’ PRAYER FOR PEACE 

Lord, make me an instrument of your peace: 
where there is hatred, let me sow love; 
where there is injury, pardon; 
where there doubt, faith; 
where there is despair, hope; 
where there is darkness, light; 
and where there is sadness, joy. 
O Divine Master, grant that I may not so much seek 
to be consoled, as to console, 
to be understood, as to understand, 
to be loved, as to love. 
For it is in giving that we receive, 
it is in pardoning that we are pardoned, 
and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. 

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. 

BLESSING OF CHILDREN  

Children and their parents will receive a special blessing at the 11:00 am 
and 12:30 pm Masses. May the Holy Family protect & guide every family 
from our parish community, especially those experiencing difficulties. 

PARENTS’ PRAYER FOR CHILDREN 

O God the Father of mankind, who has given to me these my children, 
and committed them to my charge to bring them up for You, and to 
prepare them for eternal life: help me with Your heavenly grace, that I 
may be able to fulfil this most sacred duty and stewardship. Teach me 
both what to give and what to withhold; when to reprove and when to 
forebear; make me be gentle, yet firm; considerate and watchful; and 
deliver me equally from the weakness of indulgence, and the excess of 
severity; and grant that, both by word and example, I may be careful to 
lead them in the ways of wisdom and true piety, so that at last I may, 
with them, be admitted to the unspeakable joys of our true home in 
heaven, in the company of the blessed Angels and Saints. Amen. 

THE DIVINE MERCY CHAPLET (in English) – Wed. at 6:30 pm. 

THANK YOU  

- Fr. Janusz Jajesniak OMI and br. Roman Zapadka OMI would like to 
thank for your New Year’s wishes and prayers.   
- For donations given last weekend for Sunday collection ($1,901.25);    
for Christmas offerings ($8,775.00) and for the online donations. 

TODAY’S COLLECTION  

Sunday and New Year’s Day offerings may be deposited into today’s 
collection. Next Sunday, January 8th a second collection will be taken for 
repairs and renovations in our parish. Donations may also be made 
through our website. Thank you for your support! 

RELIGIOUS CALENDARS (in Polish and English)  

are available in the parish office during the week. Cost: $5 each. 

FIRST FRIDAY ADORATION 

January 6th from 5:00 pm - 6:30 pm. Please find the time to visit the 
church and to pray and adore Jesus present in the Blessed Sacrament. 

INCOME TAX RECEIPTS 

The income tax receipts will be prepared and mailed directly by the 
Archdiocese of Toronto. In order to avoid mailing the receipt to an 
incorrect address, please call or e-mail the parish office your new mailing 
address by January 13th. 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES  

Parishioners who have not been using the Sunday offering envelopes are 
encouraged to use them in 2023. Please contact the parish office. 

PARISH CHRISTMAS GATHERING “OPLATEK”  

Sunday, January 15th, at 12:30 pm: sharing of “Oplatek”, tasty lunch 
prepared by “Bravo Bistro” catering, coffee, pastries and a Christmas 
performance by “Polskie Klimaty” group. Tickets are $20 per person and 
are available in the parish office during the week. All are welcome! 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 1 stycznia / January 2023 

9:30 am - O błog. Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego na każdy  
   dzień Nowego Roku dla Heleny i syna z rodziną – Helena Małek 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców 
12:30 pm - For living and deceased parishioners and benefactors  

WTOREK / TUESDAY – 3 stycznia / January  

7:00 pm - Za + Mirosława Wróbel (3. rocz. śm.) - Rodzice i rodzina  

ŚRODA / WEDNESDAY – 4 stycznia / January 

 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) - For living and deceased parishioners 

CZWARTEK / THURSDAY – 5 stycznia / January 

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm -  

PIERWSZY PIĄTEK / FIRST FRIDAY – 6 stycznia / Jan. 

 6:30 pm - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 7:00 pm - Msza św. zbiorowa – za wiernych zmarłych 

PIERWSZA SOBOTA / FIRST SAT. – 7 stycznia / Jan. 

 5:00 pm - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
 5:30 pm - Za ++ Józefę i Stanisława Dziadek – Siostrzenice z rodzinami  

NIEDZIELA / SUNDAY –  8 stycznia / January   

Święto Objawienia Pańskiego / The Epiphany of the Lord 
9:30 am - Za ++ Jana Solskiego, Bronisława Czuk, Kazimierza 
  Muszyńskiego i zmarłych z rodziny Solski, Łyś, Czuk,  
  Muszyński i Andrzejewski od rodziny Solski 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych członków Komitetu Parafialnego 
12:30 pm (Eng.) - For living and deceased parishioners and benefactors 

ZEBRANIA: - Tow. Różańcowe: niedz., 8 stycznia, o godz. 10:30. 

- Towarzystwo Imienia Jezus: niedz., 8 stycznia, o godz. 10:30. 

https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=4101
https://www.catholic.org/bible/book.php?id=27
https://www.catholic.org/saints/angel.php
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/

