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Pierwsze czytanie: Księga Sofoniasza 2:3, 3:12-13. 

Psalm: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. 
2 czytanie: 1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian 1:26-31. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5:1-12a. 

W dzisiejszej Ewangelii wysłuchamy ośmiu błogosławieństw z Kazania 
na górze. Jezus błogosławi ludzi biednych, głodnych i traktowanych 
niesprawiedliwie. Bóg jest blisko ludzi cierpiących. Uczy zaufania w 
nieszczęściu, daje nadzieję tym, których dotknęło zło. Jezus uczy nas, 
że najważniejszym bogactwem człowieka jest Bóg. On jest wszystkim, 
czego nam potrzeba.   

DZIEŃ MODLITWY ZA OSOBY KONSEKROWANE  

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, modlimy się za osoby 
konsekrowane - kapłanów, siostry i braci zakonnych, którzy poświęcili 
swoje życie dla Boga, Kościoła i drugiego człowieka. Módlmy się w 
intencji o. Janusza Jajeśniaka OMI i br. Romana Zapadkę OMI, aby 
ich posłudze kapłańskiej i zakonnej towarzyszyło Boże błogosławień- 
stwo i opieka Matki Najświętszej. 

WOLNE DATY MSZY ŚWIĘTYCH  

Najbliższe wolne terminy Mszy św. w języku polskim: 7, 14 i 30 
marca; 4, 11, 18, 27 i 28 kwietnia; 1, 6 i 29 czerwca o godz. 19:00. 
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem parafialnym w 
celu zamówienia Mszy św. 

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 
($2,135.00) i za donacje składane online poprzez stronę internetową 
naszego kościoła.  
- Diane i Michael Jansen, Joe Cybulskiemu i Zbigniewowi Krubnikowi 
za pomoc przy rozebraniu choinek i szopki. 

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. 

ZBIÓRKA NIEDZIELNA I OBLACKA ZA TYDZIEŃ  

W ten weekend, 28 i 29 stycznia, czasie Mszy św. będzie zbierana 
składka niedzielna. Donację można także złożyć online poprzez stronę 
internetową. W sobotę i niedzielę, 4 i 5 lutego, druga składka będzie 
przeznaczona na Fundusz Wsparcia dla Misjonarzy Oblatów. W 
imieniu Misjonarzy Oblatów pracujących na Madagaskarze, w 
Kamerunie i innych placówkach misyjnych i utrzymujących się z ofiar 
Przyjaciół Misji, składamy Bóg zapłać za wszystkie ofiary, a także za 
modlitwy i duchowe wsparcie. Kopertki na tą składkę „Mission Co-Op” 
są wyłożone w przedsionku kościoła. 

RELIGIJNE KALENDARZE ŚCIENNE  

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

ZAŚWIADCZENIA DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO 

Zaświadczenia „Income Tax Receipts” za donacje złożone w 2022 
roku będą przygotowane i przesłane przez Archidiecezję Toronto. 
Parafianie powinni otrzymać zaświadczenia przed 6 lutym 2023. 

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 29 stycznia, zapraszają Rycerze Kolumba; 5 lutego – Chór 
Parafialny; 12 lutego – Komitet Parafialny. Dziękujemy za popieranie 
kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! Smacznego! 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA TRĄD – 29 stycznia 

W ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy Światowy Dzień Chorych na 
Trąd. Choroba Hansena, znana pod potoczną nazwą trąd, jest 
chorobą zakaźną, roznoszoną drogą kropelkową, atakującą skórę, 
kościec, błony śluzowe górnych dróg oddechowych i nerwy 
obwodowe. Objawia się owrzodzeniami na skórze. Zmiany skóry i rany 
goją się trudno i długo, a w ich obrębie występują często zaburzenia 
czucia. Trąd uszkadza także nerwy wywołując drętwienie mięśni w 
różnych częściach ciała, a brak czucia w kończynach górnych i 
dolnych prowadzi nawet do utraty władzy w rękach i nogach. Okres 
inkubacji choroby od momentu zarażenia prątkami trądu może 
wynosić nawet 10 lat u dorosłych i tylko trzy miesiące u dzieci do 15 
roku życia. Obecnie choroba Hansena jest uleczalna dzięki 
stosowaniu odpowiedniego leczenia antybiotykami i lekami przeciw- 
zapalnymi. Trąd występuje najczęściej w klimacie tropikalnym i 
subtropikalnym; największy współczynnik zarażeń występuje w Afryce 
i Indiach. Donację dla Leprosy Mission Canada można złożyć na 
stronie internetowej: www.effecthope.org. 

POŚWIĘCENIE GROMNIC - 2 lutego 

W czwartek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane 
także świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu w czasie Mszy 
św. święcimy Gromnice. Zapalona gromnica ma chronić nas i nasz 
dom w czasie burz i grzmotów, a także od wszelkich chorób. Msze św. 
będą sprawowane o godz. 11:00 i 19:00. Gromnice będzie można 
nabyć przed Mszą św.; będą wyłożone z tyłu kościoła. 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 3 lutego 

- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 do 18:30;          
- Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.18:30;      
- Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 19:00. Kopertkę z imionami 
zmarłych, których chcemy dołączyć do wspólnej modlitwy można 
wrzucić do koszyczka ze składką niedzielną. Intencje można także 
przesyłać przez e-mail do czwartku, 2 lutego. Imiona zmarłych będą 
wyczytane na rozpoczęcie Mszy św. i wydruki wyłożone w kruchcie 
kościoła. Kopertki pierwszo-piątkowe są wyłożone w kruchcie kościoła. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO GARDŁA - 3 lutego 

W piątek, 3 lutego, Kościół wspomina św. Błażeja, biskupa i 
męczennika; jednego z czternastu świętych Wspomożycieli w każdej 
potrzebie. Św. Błażej jest patronem chorych mających problemy z 
gardłem. W czasie Mszy św. o godz. 19:00 będzie udzielane 
błogosławieństwo gardła, z prośbą o wstawiennictwo św. Błażeja i jego 
pomoc w uzdrowieniu z choroby gardła. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - 4 lutego  
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 czwartku, 2 lutego. Intencje 
modlitewne będą wyczytane przed rozpoczęciem Nowenny. 

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. 

4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - January 29, 2023 
PSALM: Blessed the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs! 

In the Gospel of today’s Mass we hear the teaching of Jesus on the 
beatitudes. He spells out what it means to follow him, to uphold his 
true values. This may be foolish in the eyes of the world but it reflects 
the eternal wisdom of God. 

WORLD DAY FOR CONSECRATED LIFE – February 2 

On the feast of the Presentation of the Lord, February 2nd, we will 
celebrate the World Day for Consecrated Life. Remember in your prayer 
Fr. Janusz Jajesniak OMI & Br. Roman Zapadka OMI, who have made 
their commitment to the priesthood and religious life. May they continue to 
be inspired by Jesus Christ and respond generously to God’s gift of their 
vocation. 

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 TIMES AVAILABLE 

Dates available for English Masses celebrated on Wednesdays at 7:00 
pm: Feb. 1; Mar. 8, 22 & 29 and on Sundays at 12:30 pm: March 5, 12 
& 19. Please call the parish 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 ($2,135.00) and     
for the donations contributed online. 

- To Diane & Michael Jansen, Joe Cybulski and Mike Krubnik for their 
help with taking down the Christmas trees and the manger.  

THIS AND NEXT WEEKEND’S COLLECTIONS  

This weekend, Jan. 28th & 29th, a regular Sunday collection will be taken 
at Masses. Donations may also be made through our website. On Sat. & 
Sun., Feb. 4th – 5th, a 2nd collection will be taken for the needs of the 
Missions under the pastoral care of the Oblate Fathers. Please remember 
in your prayers the Missionary Oblates, who preach the Gospel in 
Madagascar, Cameroon and in other Mission countries. Please support 
our Missionaries in their work. Your support is greatly needed. Envelopes 
“Mission Co-Op” can be found in the vestibule. Thank you! 

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 Knights of 
Columbus; Feb. 5th by the Parish Choir & Feb. 12th by the Parish 
Committee. Thank you for your support and to the servers for their time.  

BLESSING OF PURIFICATION CANDLES 

On Thursday, February 2nd, we celebrate the feast of the Presentation of 
the Lord, which occurs forty days after the birth of Jesus. This is also 
known as Candlemas day; the blessing of purification candles is included 
in the liturgy. Candles will be blessed during the 11:00 am & 7:00 pm 
Masses. A lit purification candle will protect us and our homes from the 
perils of storm, sickness and death. The candles will be available at the 
back of the church prior to Masses. 

FIRST FRIDAY ADORATION - February 3 

The Adoration of the Blessed Sacrament will take place on February 3rd    

from 5:00 pm – 6:30 pm. Please find the time to visit our church and to 
pray and spend some time with Jesus present in the Blessed Sacrament. 

BLESSING OF THROATS - February 3 

On Friday, Feb. 3rd, the Church commemorates St. Blaise, Bishop and 
Martyr. St. Blaise is invoked for protection against injuries and illnesses of 

the throat. The blessing of throats will take place at the 7:00 pm Mass. 

WORLD LEPROSY DAY - January 29 

Today, churches worldwide pray for the people affected with leprosy and 
their caregivers. A cure for leprosy was discovered in 1982. A thorough 
treatment of multi-drug therapy is able to effectively cure all known strains 
of the disease. For details or to donate please visit: www.effecthope.org. 

INCOME TAX RECEIPTS  
for donations given in the year 2022 will be prepared and mailed directly 
by the Archdiocese of Toronto. You should receive the receipt by mail on 
or before February 6th, 2023.    

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 

Catholic priests (chaplains) provide sacramental and pastoral care, 
spiritual guidance & prayers at the bedside in the following hospitals: St. 
Michael’s H., Toronto General H., Toronto Western H., Hospital for 
Sick Children, Princess Margaret H., Mount Sinai H., Humber H., 
Sunnybrook H., North York General H. and Toronto East General H.  
To arrange a chaplain visit, please speak with your nurse.  
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 29 stycznia / January 2023 

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  

WTOREK / TUESDAY – 31 stycznia / January  

Św. Jana Bosko, prezbitera / St. John Bosco, Priest 
 7:00 pm - O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 
dla syna Waldemara w kolejną rocznicę urodzin – Maria i Jan Goździk  

ŚRODA / WEDNESDAY – 1 lutego / February 

10:00 am - Za żyjących i zmarłych członków – Klub Seniora 
 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) -  

CZWARTEK / THURSDAY – 2 lutego / February 

Święto Ofiarowania Pańskiego / The Presentation of the Lord  
11:00 am - Za ++ Władysława, Stanisławę, Jana i Alicję Trela - Rodzina 
 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + Waldemara Sidorowicza (3. rocz. śm.) - Rodzina   

PIERWSZY PIĄTEK / FIRST FRIDAY – 3 lutego / Feb. 

Św. Błażeja, biskupa i męczennika / St. Blaise, Bishop & Martyr 
 6:30 pm - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 7:00 pm - Msza św. zbiorowa – za zmarłych 

PIERWSZA SOBOTA / FIRST SAT. – 4 lutego / Feb. 

 5:00 pm - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 5:30 pm - Za ++ Danutę i Henryka Puzio i zm. z rodziny – Beata z rodz. 

5. NIEDZ. ZWYKŁA / SUN. IN ORDINARY TIME  – 5. 02.  

9:30 am - Za ++ rodziców Stanisławę, Rocha, Helenę i Michała  
  - Maria i Jan Goździk 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For + Stanislaw Niewojt (3. anniv. of death) 
   - Krystyna Kruk with family 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Sodalicja Mariańska: dzisiejsze zebranie jest odwołane. 
- Klub Seniora: śr., 1 lutego, o 10:00 Msza św. i następnie spotkanie. 
- Towarzystwo Różańcowe: niedziela, 5 lutego, o godz. 10:30.  

ODSZEDŁ DO PANA / HAS GONE TO THE LORD  

Ś.p. / the late John SOLSKI, 46  
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. May he rest in peace. 

http://www.effecthope.org/
http://www.effecthope.org/
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/

