
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 stycznia 2023 

Pierwsze czytanie: Księga Izajasza 8:23b-9,3. 

Psalm: Pan moim światłem i zbawieniem moim. 
2 czytanie: 1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian 1:10-13,17. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 4:12-23. 

Ewangelia ukazuje nam dzisiaj Jezusa, który zaczyna nauczać. Głosi 
bliskość Królestwa Bożego, wzywa do nawrócenia i wiary w 
Ewangelię. Do głoszenia Ewangelii Jezus zaprosił prostych rybaków, 
których uczynił rybakami ludzi. Jezus wciąż głosi Dobrą Nowinę 
posługując się swoim Kościołem. Wciąż powołuje nowych 
pomocników, rybaków ludzi.   

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. 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE  
Dzisiaj, 22 stycznia, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan o godz. 16:00 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 wspólnot chrześcijańskich. Połączy nas wspólna 
modlitwa o przywrócenie pełnej i widzialnej jedności, której pragnął 
Jezus Chrystus dla całego Kościoła.  

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Koronkę odmawiamy w środy po angielsku i w czwartki po polsku o 
godz. 18:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę lub o udział online. 

BÓG ZAPŁAĆ 

za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną 
($2,038.00) i za donacje składane online poprzez stronę internetową 
naszego kościoła. 

TRANSMISJE MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW NA ŻYWO 

Msze św. są transmitowane na żywo przez naszą telewizję parafialną. 
Zachęcamy osoby starsze i chore, którym zdrowie nie pozwala na 
przyjście do kościoła, o duchowy udział we Mszy św. online. 
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).  

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  

Dzisiaj, 22 stycznia, zaprasza Sodalicja Mariańska; 29 stycznia – 
Rycerze Kolumba; 5 lutego – Chór Parafialny. Dziękujemy za 
popieranie kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! 

MSZA ŚW. w środę, 25 stycznia o godz. 10:00 jest anulowana. 

PRZYJMUJEMY INTENCJE NA MSZE ŚWIĘTE 

Najbliższe wolne terminy Mszy św. w języku polskim: 24 i 27 
stycznia; 7, 9, 24 i 28 lutego oraz 2, 7, 9, 14, 21, 23, 24, 30 i 31 
marca o godz. 19:00. W celu zamówienia Mszy św. za zmarłych lub w 
osobistej intencji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z 
biurem parafialnym. 

ORGANIZACJE I GRUPY PARAFIALNE ZAPASZAJĄ 

W imieniu prezesów organizacji parafialnych zachęcamy do zapisania 
się do wybranej przez siebie organizacji parafialnej. W naszej parafii 
działają poniższe grupy i ich zebrania odbywają się:  
Towarzystwo Różańcowe - w pierwszą niedzielę miesiąca o 10:30, 
Towarzystwo Imienia Jezus - w drugą niedzielę miesiąca o 10:30, 
Trzeci Zakon - w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12:15,  
Sodalicja Mariańska – w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10:30, 
Klub Seniora – w środę o godz. 10:00 jest Msza św., a następnie 
odbywa się spotkanie w sali parafialnej, 
Chór Św. Cecylii „Echo” – informacje o próbie - Eugenia,   
Rycerze Kolumba – informacje o zebraniu - Andrzej,  
Komitet Parafialny – informacje o zebraniu - Roman,  
Grupa Lektorów polskojęzycznych i angielskojęzycznych.  
Osoby zainteresowane przyłączeniem się do organizacji prosimy o 
przyjście na zebranie lub o kontakt z prezesem organizacji. Numery 
telefonów są podane na okładce biuletynu. 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA TRĄD –  29 stycznia 

Ostatnia niedziela stycznia jest poświęcona ludziom chorym na trąd. Trąd 
jest jedną z najdłużej towarzyszących człowiekowi chorób zakaźnych 
skóry i nerwów. Choroba jest wywołana przez bakterię - Mycobacterium 
leprae, która atakuje układ nerwowy. Jest to choroba zakaźna, ale więcej 
niż 90% populacji jest naturalnie na nią odporna. Choroba głównie atakuje 
ludzi żyjących w regionach gdzie jest głęboko zakorzeniona nędza i 
brakuje opieki zdrowotnej. Trąd zajmuje głównie oczy, ręce i stopy. Chory 
często traci czucie i w związku z tym nie odczuwa bólu. Obrażenia ciała 
takie jak np. skaleczenia czy oparzenia, pozostają nieleczone i w 
następstwie ulegają zakażeniu. Wiele osób dotkniętych trądem traci 
sprawność swoich kończyn, które w następstwie mogą wymagać 
amputacji. Na niepełnosprawność długoterminową mogą składać się: 
utrata wzroku, utrata brwi i rzęs, osłabienie mięśni, postępowe zmiany 
fizyczne twarzy, rąk i stóp, utrata palców u rąk i nóg, niepłodność, a nawet 
niewydolność nerek. Oprócz widocznych zmian fizycznych, osoby 
dotknięte trądem cierpią na utratę własnej godności i wartości, a także 
odsunięcie się najbliższych. W 1982 r. zostało odkryte skuteczne, 
wielolekowe lekarstwo na trąd. Osoby, które chciałyby złożyć donację na 
pokrycie kosztów leczenia prosimy dzwonić do Leprosy Mission Canada 
tel. 905-886-2885 lub odwiedzić stronę www.effecthope.org. 

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 pon. do czw. 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. 

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. 

 

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME - January 22, 2023 

PSALM: The Lord is my light and my salvation. 

Today's Gospel places us at the transition from the preaching and 
ministry of John the Baptist to the preaching and ministry of Jesus 
Christ. Jesus builds on John's call to repentance and faith.  Jesus also 
calls us to join him in his mission to build the Kingdom of God on 
earth, and to dispel the darkness in which sin left us. 

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.  

AN ECUMENICAL PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY 

This annual event will be held today, January 22nd, at 4:00 pm at St. 
Andrew’s Presbyterian Church, 73 Simcoe St. in Toronto. Join Cardinal 
Thomas Collins and a wide representation of Christian leaders to pray for 
the restoration of full visible unity willed by Jesus Christ for the Church. 

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. 

MASS INTENTIONS 

Dates available for English Masses celebrated on Wednesdays at 7:00 
pm: January 25; February 1; March 1, 8, 22 & 29 and on Sundays at 
12:30 pm: March 5, 12 & 19. Please call the office or send an e-mail to 
reserve a Mass.  

THE CHAPLET OF THE DIVINE MERCY 

We invite you to join us in prayers of the Divine Mercy Chaplet in the 
church or via livestream on Wednesdays in English at 6:30 pm. 

THANK YOU  

for donations given last weekend for Sunday collection ($2,038.00) and     
for the donations contributed online. 

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  

are served today after Masses in the parish hall by the Sodality of Mary; 
January 29th by the Knights of Columbus and February 5th by the Parish 
Choir. Thank you for your support and to the servers for their time.  

SUNDAY OFFERING ENVELOPES  

The boxes are available for pick up in the parish hall. We encourage 
parishioners who do not have the Sunday offering envelopes to use them 
when making a donation to our parish. To request a box of envelopes, 
please contact the parish office by phone or e-mail.  

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 
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 and Toronto East General Hospital. 

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 

WORLD LEPROSY DAY – January 29 

Leprosy disease is caused by Mycobacterium leprae – a bacterium that 
affects the body’s nervous system. It is contagious, although more than 
90% of the population is naturally immune. In regions of deep-seated 
poverty where a lack of healthcare and disease prevention causes 
increased vulnerability, leprosy continues to attack. The disease 
concentrates on the cooler parts of the body, including the eyes, hands 
and feet. The individual often loses sensation, making them unable to feel 
pain. Serious injuries result as cuts and burns go unnoticed and become 
severely infected. As a result, many people affected by leprosy lose 
function in their limbs and can require amputation. Long-term disabilities 
can include: blindness, muscle weakness, progressive physical changes 
to the face, hands and feet, loss of fingers, toes, infertility and even kidney 
failure. Beyond the physical effects, those affected by leprosy suffer the 
loss of dignity, family support, and their own sense of worth. A cure for 
leprosy was discovered in 1982. A thorough treatment of multi-drug 
therapy is able to effectively cure all known stains of the disease. For 
details or to donate visit: www.effecthope.org or call 1-888-537-7679. 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES  

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

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 22 stycznia / January 2023 

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  

WTOREK / TUESDAY – 24 stycznia / January  

Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 
St. Francis de Sales, Bishop and Doctor of the Church 
 7:00 pm -  

ŚRODA / WEDNESDAY – 25 stycznia / January 

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
Feast of the Conversion of Saint Paul, Apostle 
 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) -  

CZWARTEK / THURSDAY – 26 stycznia / January 

Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 
St. Timothy and St. Titus, Bishops  
 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + brata Mariana Goździka – Jan i Maria Goździk   

PIĄTEK / FRIDAY – 27 stycznia / January 

 7:00 pm -  

SOBOTA / SATURDAY – 28 stycznia / January 

Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 
St. Thomas Aquinas, Priest and Doctor of the Church 
 5:30 pm - Za + Stanisława Niewójt (3. rocz. śm.) - Żona i synowie z rodz. 

4. NIEDZ. ZWYKŁA / SUN. IN ORDINARY TIME  – 29. 01.  

9:30 am - Za + Franciszka Oleksiaka (9. rocz. śm.) – Dzieci z rodzinami 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For + Erik Bennacel – Teresa Klimushko 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Sodalicja Mariańska: niedziela, 29 stycznia, o godz. 10:30. 
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