
ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  

(TRZECH KRÓLI) - 8 stycznia 2023 

Pierwsze czytanie: Księga Izajasza 60:1-6. 

Psalm: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 
Drugie czytanie: Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 3:2-3a, 5-6. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 2:1-12. 

Chrystus Bóg, objawił się, jako człowiek, by przynieść zbawienie 
wszystkim narodom. To On, Bóg - Człowiek objawia się nam w tej 
Eucharystii. Uznajmy w Nim naszego Pana, jak uznali Go Mędrcy ze 
Wschodu, składając Mu dary, jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego 
człowieka. Upadnijmy, jak trzej mędrcy, na twarz i złóżmy Mu pokłon oraz 
ofiarujmy swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, 
mirrę naszych cierpień i udręk codzienności. 

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. 

TRANSMISJE MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW NA ŻYWO 

Połączenie na stronie internetowej parafii. 

ŚWIĘCONA KREDA I KADZIDŁO 

Dzisiaj, w czasie Mszy św. zostaną poświęcone kreda i kadzidło. Zgodnie 
z polską tradycją kredą oznaczamy drzwi wejściowe naszych mieszkań. 
Zwyczaj ten ma darzyć nasze domy i nas wszystkich błogosławieństwem 
Bożym. Palone kadzidło ma podkreślać, że nasz dom jest miejscem 
modlitwy. Umieszczany najczęściej napis: K + M + B 2023 odnosi się do 
imion trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli, aby oddać pokłon 
nowo narodzonemu Jezusowi (Kacper, Melchior i Baltazar). Starszy i 
głębszy przekaz mówi, że drzwi można oznaczać napisem C + M + B 
2023. Skrót ten pochodzi od łacińskiej sentencji Christus Mansionem 
Benedicat i oznacza „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. 
Oznaczone kredą drzwi świadczą o tym, że w domu mieszka 
chrześcijańska rodzina.  

Poświęcona kreda i kadzidło są wystawione przed ołtarzem. 

MODLITWA W CZASIE OZNACZANIA DRZWI 

Panie Jezu Chryste, którego Trzej Mędrcy, jako Dziecię znaleźli w domu i 
złożyli Mu hołd, który wzrastałeś w domu w Nazarecie przy boku Maryi i 
świętego Józefa, uświęć i nasz dom swoją obecnością. Niech panuje w 
nim Twoja miłość, dobroć i czystość. Niech wszyscy tworzymy domowy 
Kościół, który w tym sanktuarium niech stale składa Ci uwielbienie i 
chwałę. Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego 
sanktuarium, przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać, że 
jesteśmy domowym Kościołem i za gwiazdą wiary chcemy iść na 
spotkanie z Tobą, do domu naszego wspólnego Ojca, z którym w jedności 
Ducha Świętego żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone w miniony weekend na składkę 

niedz. ($1,280.25), za ofiary noworoczne ($1,552.00) i za donacje online. 

DZISIEJSZE ZBIÓRKI: pierwsza niedzielna i druga na naprawy i 

remonty w budynkach parafialnych. Donację można także złożyć online 
poprzez stronę internetową. Bóg zapłać za składane ofiary! 

RELIGIJNE KALENDARZE ŚCIENNE  

Polsko-angielskie kalendarze zawierają imiona, daty świąt kościelnych i 
świeckich. Można je nabyć w sali po Mszy św. o godz. 11:00 w cenie $5.  

MSZA ŚWIĘTA ZA CZŁONKÓW KOMITETOWYCH  

Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana za żyjących i zmarłych 
członków Komitetu Parafialnego. Członkowie odnowią swoje zobowiąza- 
nie do posługi w naszym kościele. Bóg zapłać Panom komitetowym za 
sumienną i odpowiedzialną służbę w naszym kościele. Zmarłych 
członków polecamy Bożemu Miłosierdziu. Szczęść Wam Boże na 
każdy dzień posługi w naszej wspólnocie parafialnej. 

ZAPRASZAMY NOWYCH CZŁONKÓW 

Zapraszamy Panów do przyłączenia się do Komitetu Parafialnego. Do 
służby należą m.in.: zbieranie składek, witanie i pomoc wiernym w czasie 
ich pobytu w naszej świątyni. Zainteresowanych Panów prosimy o kontakt 
z prezesem, p. Romanem Solskim tel. 416-767-8087. 

DNI SKUPIENIA I MODLITWY OBLATÓW 

odbędą się w dniach od 9 do 13 stycznia b.r. w Domu Rekolekcyjnym 
Królowej Apostołów. Życzymy o. Januszowi i br. Romanowi błogosła- 
wionych i owocnych dni skupienia i modlitwy. Msze św. i Koronka do 
Miłosierdzia Bożego nie będą odprawiane w czasie dni skupienia. 

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.     

„OPŁATEK PARAFIALNY”  

Niedziela, 15 stycznia, w sali parafialnej. Program od godz. 12:30: - 
występ artystyczny grupy „Polskie Klimaty”; - modlitwa przed obiadem; 
- obiad („Bravo Bistro” catering); - kolędowanie; - kawa i ciasto. Bilety w 
cenie $20 od osoby można nabyć dzisiaj w sali parafialnej (od 11:40 – 
12:00) lub w biurze parafialnym we wtorek, 10 stycznia. Zapraszamy! 

Bilety nie będą sprzedawane w dzień Opłatka. 

KAWA I CIASTO - dzisiaj, 8 stycznia, nie ma kawy i ciasta. Nie 

było organizacji zainteresowanej serwowaniem kawy i ciasta. Przypo-
minamy, że prezesi organizacji parafialnych mogą rezerwować daty 
niedzielnych kaw i ciasta. Dziękujemy tym 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 swoich organizacji za 2022 r.  
Przygotowywanie sprawozdań, których kopie powinny znajdować się w 
dokumentacji parafii, jest wymagane przez Archidiecezję Toronto. 

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. 

LEKCJE KATECHIZACJI I SZKOŁA POLSKA 

Katechizacja, Szkoła Polska i Grupa Młodzieżowa wznowią naukę i 
spotkanie  w sobotę, 14 stycznia b.r. Serdecznie wszystkich witamy. 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK “BÓG SIĘ RODZI”  

Niedziela, 15 stycznia, o godz. 16:00 w kościele św. Kazimierza w 
Toronto w wykonaniu Chóru Novi Singers, Toronto Sinfonietta pod 
dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Bilety: $20 do nabycia przy wejściu do 
kościoła lub na stronie internetowej  http://www.novisingerstoronto.ca/. 

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.  

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 or at the JPII Centre. Canadian Polish Congress cordially 
invites you to this special Carnival Ball and to support the May 3rd Parade! 

 

SOLEMNITY OF THE EPIPHANY 

OF THE LORD - January 8, 2023 

PSALM: Lord, every nation, on earth will adore you. 

Magi from the East were led by a star to Jesus. They prostrated 
themselves in humble adoration and offered Him gifts fit for a king. May 
we, likewise, humbly adore our Savior, offering our gift of love. With hearts 
filled with love, we will shine like stars, helping to lead many to Jesus.   

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.  

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 YOUR HOME WITH EPIPHANY CHALK 

It has been an ancient tradition in the Catholic Church to bless chalk and 
incense on the feast of the Epiphany of the Lord. The chalk is used to 
bless your home in this New Year. It is a powerful blessing that lasts the 
whole year, and it places God at the entrance of your home and your 
family under His protection. Write at the top of the door or on the lintel: C + 
M + B 2023. The letters C, M and B have two meanings. They are the 
initials of the names of the three Magi: Caspar, Melchior and Balthazar, 
and also abbreviate the Latin words Christus Mansionem Benedicat, “May 
Christ blesses the house.” The blessed chalk and incense are 
available for pick-up by the altar. 

PRAYER DURING THE BLESSING OF YOUR HOME 

As you inscribe the blessing, say the following prayer: May all who come 
to our home this year rejoice to find Christ living among us; and, 
may we seek and serve in everyone we meet, that same Jesus 
who is Lord, forever and ever. Amen.  

THANK YOU  

for donations given last weekend for Sunday collection ($1,280.25); for 
New Year’s Day offerings ($1,552.00) and for the online donations. 

TODAY’S COLLECTIONS a regular Sunday collection and a 2nd 

one for the repairs and renovations. 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 the 12:30 pm Mass. Cost: $5 each. 

PASTRIES & COFFEE will not be served today after Masses.   

No parish organization was able to take up the responsibility.  

STUDY DAYS FOR THE MISSIONARY OBLATES 

will be held from January 9 – 13, 2023. Please keep the Missionary 
Oblates of our parish, Fr. Janusz and Br. Roman, in your prayers. Masses 
and the Divine Mercy Chaplet will not be celebrated on these days. 

SUNDAY OFFERING ENVELOPES - if you would like to receive 

a box of Sunday offering envelopes please contact the parish office. 

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. 

PARISH CHRISTMAS GATHERING “OPLATEK”  

Sunday, January 15th, at 12:30 pm: a Christmas performance by “Polskie 
Klimaty”, warm lunch (“Bravo Bistro” catering), caroling, coffee & pastries. 
Tickets: $20 per person; available today in the parish hall (11:40 – 12:00) 
or on Tues., Jan. 10th at the office. All are welcome! Tickets will not be 
available at the door on the day of the “Oplatek”, Jan. 15th.  

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.  

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES  

Visit www.archtoronto.org/careers for the latest employment opportunities.  

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 8 stycznia / January 2023 

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  

WTOREK – PIĄTEK / TUESDAY - FRIDAY ( 10 – 13. 01.) 

Nie ma Mszy św. i nabożeństw / No Masses and Devotions   

SOBOTA / SATURDAY – 14 stycznia / January 

 5:30 pm - Za + Stanisława Gołowacza - Tadeusz 

2 NIEDZ. ZWYKŁA / SUN. IN ORDINARY TIME  – 15. 01.  

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

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

- Towarzystwo Imienia Jezus: dzisiaj, 8 stycznia, o godz. 10:30. 
- Trzeci Zakon Św. Franciszka: niedz., 15 stycznia, o godz. 12:00. 
 

Ś.P. PAPIEŻ SENIOR BENEDYKT XVI, 95 

THE LATE PONTIFF EMERITUS BENEDICT XVI, 95 

Joseph Aloisius Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl w 
Niemczech. 29 czerwca 1951 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 25 
marca 1977 r. został arcybiskupem Monachium i Freising. 27 
czerwca 1977 r. został kardynałem. 19 kwietnia 2005 r. został 
wybrany 265. Papieżem (8. Papieżem pochodzącym z Niemiec); 
przyjął imię Benedykt XVI. 24 kwietnia 2005 r. odprawił Mszę św. 
inaugurującą pontyfikat. Ogłosił 45 świętych, w tym naszego papieża 
Jana Pawła II, i 855 błogosławionych. Odbył 24 pielgrzymki 
zagraniczne. W 2006 r. odwiedził Polskę w ramach Światowych Dni 
Młodzieży. 11 lutego 2013 r. zrezygnował z posługi papieskiej i 28 
lutego przeszedł na emeryturę. Zmarł 31 grudnia 2022 r. w klasztorze 
Mater Ecclesiae w Watykanie. Pogrzeb odbył się 5 stycznia 2023 r. 
na placu Świętego Piotra. Mszy św. przewodniczył papież Franciszek. 
Ciało spoczęło w grobie pod Bazyliką Świętego Piotra.   

************************** 

Joseph Aloisius Ratzinger was born on April 16, 1927 in Marktl, 
Germany. - Jun. 29, 1951 ordained to the priesthood; - Mar. 25, 1977 
appointed Archbishop of Munich and Freising; - Jun. 27, 1977 
elevated to the rank of a Cardinal; - April 19, 2005 elected as the 
265th Pope (the 8th German Pope in history); took the name Benedict 
XVI; - April 24, 2005 celebrated Holy Mass inaugurating his 
pontificate; - February 28, 2013 resignation from the papacy; - Dec. 
31, 2022 died in the Vatican; - Jan. 5, 2023 - the funeral ceremony at 
the Saint Peter's Square in the Vatican. Pope Francis presided over 
the Holy Mass. He was buried in the crypt under St. Peter’s Basilica. 
Pope Benedict XVI carried out 24 Apostolic Visits abroad; participated 
in three World Youth Days; created 84 cardinals; proclaimed 45 saints, 
among them his predecessor, Pope John Paul II, and 855 blessed.  

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. 

Eternal rest grant unto him, O Lord. 

http://www.novisingerstoronto.ca/
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/

