
 

II NIEDZIELA ADWENTU -  8 grudnia 2013  
  8:00 Dziękczynna z okazji 5 urodzin Yolanda Cwikła  z prośbą o zdrowie i  

 błog. Boże - rodzice i brat 
  9:30 Za ++ babcie i dziadków - J.T. Malkiewicz 
11:00 Za ++ Marię Żądło i Marię Załuski - Zofia Jendras z rodziną 
18:00 Za ++ Anielę i Stanisława Czajka - syn z rodziną 
 
PONIEDZIAŁEK -   9 grudnia 2013  
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
  7:00 Za ++ Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - OMI 
  8:00        Za + męża Mieczysława Szkwarek - żona Adela 
11:00 Msza Święta w St. Joseph’s Residence 
 
WTOREK - 10 grudnia 2013  
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 Za ++ Anthony i Stefanię Kuźniakowski - rodzina 
10:00 Msza Święta w Holy Family Nursing Home 
 
ŚRODA -  11 grudnia 2013  
  7:00  Za + Mary Zamparytti- rodz. Slivinski 
18:30 NOWENNA  DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. Za + Michael Lazowski - syn 
 2. Za ++ z rodziny Baranowskich i Gerotów - Irena Ehrlich 
 3. Za ++ rodziców Kazimierza i Rozalię Szkwarek (rocz.) - rodzina 
 4. Za + ojca Ryszarda Motyka - syn 
 5. Za + Michael Hawrylak (rocz.) -  rodzina 
 6. Za ++ babcie i dziadków z rodziny z obojga stron -  A.S. Szukiewicz 
 7. O zdrowie dla barata Bogdana - siostra Barbara 
 8. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla Basi i  

 błogosławieństwo Boże w życiu - rodzice i brat Ratajczyk 
 
.CZWARTEK - 12 grudnia 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 
PIĄTEK - 13 grudnia 2013  
  7:00 Za ++ Emilię i Ryszarda Jarmasz - rodzina 
19:00 SPOWIEDŹ 
 
SOBOTA - 14 grudnia 2013  
  8:00  Za + Andrzeja - dzieci i wnuki 
17:00 Za + Stanisława Kociołek (13 rocz.) - żona, dzieci i wnuki 
. 
 

                                                      

OPŁATKI I KALENDARZE NA ROK 2014 można nabyć w kiosku 
parafialnym, który jest otwarty w niedziele.   

 
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM NA ROK 2014 - 
rozpoczynamy przygotowania do nowej okładki biuletynu na 
rok 2014. Mamy jeszcze kilka  wolnych miejsc na 
nadchodzący rok na tylnej stronie okładki. Osoby 
zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biura 

parafialnego osobiście lub telefonicznie 204.582.4157. Przypominamy, że 
ogłoszenie ukazywać będzie się na okładce polskiego i angielskiego 
biuletynu przez cały rok. 

Niedziela,  8 grudnia 2013 

 

II NIEDZIELA ADWENTU 

 

„Pan przychodzi, przynosi zbawienie wszystkim ludziom. Orędzie, które przynosi, jest 
orędziem pokoju i pojednania. Przyjmując Pana przyjmujemy braci w jedności z Bogiem 
w Chrystusie. „Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale 
Boga”. Chrystus przychodzi do tych, którzy wzorują się na Nim.” 

SHARING GOD’S GIFTS 2013 

 Naszym celem w roku 2013 jest zebranie sumy: $ 80,220.00 
 Do tej pory zebraliśmy: $ 22,439.00 
 Podatek Diecezjalny za rok 2013 wynosi: $ 21,648.00 
 W roku 2013 musimy zapłacić Archidiecezji razem: $ 101,868.00 
 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

MINISTRANCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych 
kandydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. To-
maszem Krzesik, OMI. 
 
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH,  spotkania odbędą się: 
 Grupa Środowa - 18 grudnia, po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Niedzielna - 22 grudnia, po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Czwartkowa - katechezy zostały odwołane do końca 

tego roku, rozpocznie się ponownie w nowym roku. 
 
PANIE Z LIGI KATOLICKICH KOBIET PROSZĄ : 
 Wszystkich parafian o pomoc przy robieniu pierogów, na 

środę 11 grudnia na godz. 9:00 w sali parafialnej. 
 Darowiznę wypieków na Doroczną Świąteczną Wysprzedaż 

Ciast i Pierogów, która odbędzie sie w niedzielę, 15 grudnia, 
po Mszach Świętych w sali parafialnej. Tego dnia, wypieki 
można przynosić rano do sali parafialnej przed rozpoczęciem 
Mszy Świętej.  

 Darowiznę artykułów spożywczych, oryginalnie opakowanych 
na tzw. Christmas Hampers, a pudełka na ten cel zostały 
wyłożone przy wejściu do kościoła od ulicy Selkirk Avenue. 
 
ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA odbędzie się w niedzielę, 
15 grudnia o godz. 19:00. 
 

ZEBRANIE BRACTWA ŚWIĘTEGO DUCHA odbędzie się, w 
niedzielę, 15 grudnia o godz. 14:30. 
 

PLAN SPOWIEDZI ADWENTOWYCH: 
10 GRUDNIA 19:00 ST. JOSEPH’S CHURCH 
12 GRUDNIA 19:00 KATERI TEKAKWITHA CHURCH 
13 GRUDNIA 19:00 PARAFIA ŚWIĘTEGO DUCHA 
15 GRUDNIA 19:00 ST. NICHOLAS TAVELICH CHURCH 
17 GRUDNIA 19:00 ST. ANTHONY OF PADUA 
18 GRUDNIA 19:00 ST. JOHN CANTIUS 
19 GRUDNIA 19:00 IMMACULATE CONCEPTION CHURCH 

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych o 
skorzystanie z okazji do spowiedzi świątecznej w 
wyznaczonych dniach. W tym czasie wielu księży słuchać 
będzie spowiedzi w języku polskim i angielskim. Pomoże 
to wiernym uniknąć długich kolejek w okresie Bożego 
Narodzenia. 

 

UROCZYSTA MSZA POŻEGNALNA dla arcybiskupa James 
Weisgerber odbędzie się w środę, 11 grudnia o godz. 19:30 w St. 
Mary’s Catherdal, a zaraz po jej zakończeniu przyjęcie w sali 
parafialnej Katedry Najświętszej Maryi Panny. Z powodu limitowanej 
ilości miejsc, do uczestnictwa w uroczystości będą wymagane bilety 
wstępu.  

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Intencje Mszalne 

Rok “A” 

http://www.archwinnipeg.ca/index.php


 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA wypada 8 
grudnia, ale w obecnym roku ze względu na niedzielę, w 
Kanadzie obchodzona będzie wyjątkowo w poniedziałek 9 
grudnia.  W tym dniu dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za 
dar Niepokalanego Poczęcia. Jest to święto patronki Mis-
jonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  

Naszym duszpasterzom O. Maciejowi  Pająk, OMI i O. Tomaszowi 
Krzesik, OMI życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu łask 
Bożych oraz wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia 
polecajmy w naszych modlitwach Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, szczególnie tych, którzy odeszli do wieczności.  
 
 

PARAFIALNE PROGRAMY RADIOWE CKJS 810 AM W ROKU 2013. 
Nasza parafia obciążona jest rocznym kosztem transmisji w wysokości 
$16,012.50.  Z wielką radością w sercach podajemy do wiadomości, że 
tylko dzięki waszej ofiarności i poparciu będziemy mogli kontynuować 
transmisje tych programów. Udało nam się zebrać sumę $17,190.00. 
Nadmiar zebranych fundusz w wysokości $1,178.00 zostanie 
przekazany bezpośrednio na transmisję programów radiowych w roku 
2014. W imieniu osób starszych i chorych, dla których Msza Święta 
radiowa jest jedynym sposobem uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, 
dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami przyczynili się do 
kontynuacji jej nadawania na falach radiowych. Dziękujemy tym, którzy 
w ostatnim czasie złożyli ofiary, są to: 
   Genowefa Moskal  $20 
   Wanda Horodynski  $20 

            Sofia Dyna            $260 
 

ZESTAWY KOPERT NA ROK 2014 zostaną wyłożone w 
bocznej nawie kościoła od strony Aikins Street, w piątek, 
13 grudnia. Będzie je można  odbierać podczas trwania 
spowiedzi adwentowej, a także w niedziele i soboty po 

Mszach Świętych w kościele lub w tygodniu w biurze parafialnym. 
Pocztą wysyłać będziemy je tylko na osobistą prośbę parafian, czego 
chcielibyśmy uniknąć ze względu na kosztowne opłaty pocztowe.  
Prosimy o odbieranie zestawów, ale nie korzystanie z kopert przed 
rozpoczęciem nowego 2014 roku. Pierwsza w zestawie tzw. „Initial 
Offering” to koperta, z której fundusze przeznaczona są na pokrycie 
kosztów drukowania całego zestawu, prosimy parafin o pomoc w 
pokryciu tych wydatków. Osoby, które jeszcze nie korzystają z takiego 
sposobu składania ofiar, a mają zamiar w roku 2014, mogą zgłaszać 
się do kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie.  Zwracamy się z 
prośbą do wszystkich użytkowników kopert o sprawdzenie adresu i 
numeru. Dziękujemy. 
 

ZMIANA ADRESU - zwracamy się z prośbą do tych parafiam, którzy w 
ostatnim czasie zmienili miejsce zamieszkania o  podanie nowego 
adresu do kancelarii w jak najszybszym czasie, gdyż przygotowujemy 
się już do rozliczeń podatkowych za rok 2013. Zmianę adresu można 
zgłaszać telefonicznie lub też można wrzucić kartkę z nowym adresem 
do koszyka z ofiarami. Dziękujemy. 

 

Niedziela,  15 grudnia 2013  Rok “A” 

„Kościół zapraszany jest dzisiaj w liturgii do radości, gdyż Pan przychodzi, aby zbawić ludzi, oraz do wytrwałego oczekiwania 
na przyjście dnia Pańskiego. Jezus niesie orędzie chwały i wyzwolenia. Obdarza również prawdziwym szczęściem tego, kto 
oczekuje jego przyjścia. Trwanie przy Chrystusie wymaga czasem ofiary z pracy, zdrowia, wolności, a nawet życia tych, 
którzy innym wskazują drogę do Chrystusa, jak uwięziony Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii.” 

SKŁADKI PARAFIALNE                     Bóg zapłać za składane ofiary !!! 
  

24 listopada - Regularna Składka Niedzielna $ 5,932.00 
1 grudnia - Regularna Składka Niedzielna  $ 6,864.00 
1 grudnia - Fundusz Gospodarczy  $ 3,721.00 
Następna kolekta na Sharing God’s Gifts będzie 15 grudnia 
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. 

III NIEDZIELA ADWENTU -  15 grudnia 2013   
  8:00 Za ++ męża Władysława Jarosz oraz rodziców i rodzeństwo z obojga  

 stron - Henryka Jarosz 
  9:30 Za + Bernice Slota - rodzina 
11:00 Za ++ z rodziny Krasów, Skotnickich, Najbor oraz Krzysztofa Cholewę i  

 Wiesławę Kras - rodz. Kras 
18:00 Za ++ Feliksa, Floriana i Antoninę Urbanowicz - Zofia Labuda z rodziną  

 

PONIEDZIAŁEK -  16 grudnia 2013   
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 ++ Za + Kazimierza Kler 
 

WTOREK - 17 grudnia 2013  
 7:00 ++ Za ++ diakona Michła i Irenę Trent 
 8:00 W intenci siostry Krystyny, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą - siostra  

 Anna 
 

ŚRODA -  18 grudnia 2013  
  7:00  Za + Olgę Toposzkiewicz - córka z rodziną 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. Za ++ Konrada i Zofię Kijanko 
 2. Za ++ męża Mieczysława Szkwarek oraz rodziców z obojga stron 

  Szkwarek i Kwas - Adela Szkwarek 
 3. Dziękczynna w intencji Eleonory Kuczkowskiej z okazji urodzin, z  

 prośbą o zdrowie i blog. Boże - Helena Mroczko 
 4. Za ++ rodziców Emilię i Adama Baranowskich - Irena Ehrlich 
 

CZWARTEK - 19 grudnia 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 
PIĄTEK - 20 grudnia 2013  
  7:00 Za ++ Jana i Helenę Kieloch - syn z rodziną 
19:00 Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Rogalka oraz wujka ks. Józefa  

 Kucharczyk, OMI - syn z rodziną 
 

SOBOTA -  21 grudnia 2013  
  8:00  Za ++ rodziców Leszczynskich oraz brata i bratową - córka Barbara 
17:00 Za + mamę Helenę Burczynski (3 rocz.) - Peter, Frank i Wanda 
 

IV NIEDZIELA ADWENTU -  22 grudnia 2013  
  8:00 Za ++ Stefana Podolczak oraz babcie i dziadków z obojga stron -  

 rodzina Kucel 
  9:30 Za ++ Rozalię i Karola Mankiewicz - córka z rodziną 
11:00 Za ++ rodziców Stanisława i Rozalię Sienko oraz męża Ryszarda  

 Haderer - rodzina 
18:00 Za + Edwarda Sarzynski - rodzina 
 

 Serdecznie dziękujemy: 

 Parafianom, którzy wzięli udział w rekolekcjach adwentowych. 

 Wszystkim, którzy odebrali korespondencję świąteczną. Niestety, 
musielismy wysłać aż 513 kopert pocztą 

 Tym, którzy pomagali w przygotowaniu kopert z programem 
świątecznym. 

 

OPŁATEK PARAFIALNY odbędzie się w niedzielę, 5 stycznia w sali 
parafialnej. Bilety na Opłatek można już nabywać w kiosku parafialnym 
lub w kancelarii. Zapraszamy na smaczny, gorący obiad, który będzie 
przygotowany przez panie z Ligi Katolickich Kobiet, na dzielenie się 
tradycyjnym opłatkiem oraz wspólne kolędowanie z parafialnym chórem 
Świętej Cecyli. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o 
nabywanie biletów wcześniej. 

Intencje Mszalne 

III NIEDZIELA ADWENTU 


