
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK -   23 grudnia 2013  
  7:00 Za ++ rodziców John i Mary Wojcik, ciocie i wujków - córka z rodziną 
  8:00        Za ++ męża Zenona, mamę Annę oraz wszystkich zmarłych z rodziny  

 z obojga stron - Leonia Czezowska 
 

WTOREK - 24 grudnia 2013 - Wigilia Narodzenia Pańskiego 
21:00 PASTERKA (ANG.) W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 

24:00 PASTERKA (POL.) W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
 

ŚRODA -  25 grudnia 2013 Boże Narodzenie 
  9:30  W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
11:00 W intencjach polecanych przez ofiarodawców Maryjnych Aniołów 
Uwaga! Nie będzie Mszy Świętej wieczornej 
 

.CZWARTEK - 26 grudnia 2013 Św. Szczepana, pierwszego męczennika 
  9:30 Za + Jana Owczarz (9 rocz.) - żona 
11:00 Za + Jerzego Sługocki - rodz. Gacoń 
 

PIĄTEK - 27 grudnia 2013  
  7:00 Za + Stanisława Andrzejczak (56 rocz.) - żona z dziećmi 
19:00 Za + Jana Stasiewicz - rodz. Stasiewicz 
 

SOBOTA - 28 grudnia 2013  
  8:00  Za + Andrzeja Kozak - żona z dziećmi 
17:00 Za + Franciszka Nanowskiego - żona z rodziną 
. 

NIEDZIELA  -  29 grudnia 2013 Uroczystość Świętej Rodziny 
  8:00 Za ++ rodziców Annę i Jana Machynia - syn z rodziną 
  9:30 Za + Pawlinę Kostusik - rodzina 
11:00 Dziękczynna z okazji 41 rocz. ślubu Stanisława i Jadwigi Bajno z prośbą 

  o zdrowie i błog. Boże 
18:00 Za ++ Mariana Gawinski oraz Tony i Walter Chwaluk - rodz. Casar 
 

PONIEDZIAŁEK -   30 grudnia 2013  
  7:00 Intencja prywatna - O. Maciej Pająk, OMI 
  8:00        ++ Za + Victorię Malczewski 
 

WTOREK - 31 grudnia 2013 Św. Sylwestra 
  7:00 Za + Jana Stroski 
17:00 Msza Święta dziękczynna na zakończenie 2013 roku (pol. i ang.) 
                                                                      

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

BIULETYN NIEDZIELNY został wydrukowany na trzy tygodnie. Następny 
biuletyn będzie dopiero w niedzielę 12 stycznia.  
 

REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM NA ROK 2014 - Mamy jeszcze 
kilka wolnych miejsc na nadchodzący rok na tylnej stronie okładki. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura parafialnego osobiście lub 
telefonicznie 204.582.4157. Przypominamy, że ogłoszenie będzie się ukazy-
wać na okładce polskiego i angielskiego biuletynu przez cały rok. 

Niedziela,  22 i 29 grudnia 2013 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU I BOŻE NARODZENIE 

Drodzy Parafianie,  
Pan Jezus przyjął człowieczeństwo, stał się jednym z nas aby pokazać nam drogę do nieba. Święta 
Bożego Narodzenia  to czas kiedy otwieramy Jezusowi Chrystusowi swą duszę i całą przestrzeń naszego 
życia. Czujemy potrzebę bycia razem z naszymi bliskimi i wypowiedzenia serdecznych życzeń. Proszę 
przyjąć również od nas bardzo serdeczne życzenia radosnego i owocnego spotkania z Panem Jezusem w 
swej duszy, Jego obfitych łask i wszelkiego błogosławieństwa. Niech Boże Narodzenie odnowi nasze 
życie. Niech w Nowym Roku 2014 Bóg darzy zdrowiem, pomyślnością i pomaga przezwyciężyć trudności.  
Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i powierzamy opiece Świętej Rodziny z Nazaretu. 

O. Maciej Pająk, OMI i O. Tomasz Krzesik, OMI 

ŚRODA -  1 stycznia 2014  Nowy Rok 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
  9:30  Za ++ Jana Kreml (21 rocz.), jego rodziców i brata - żona z rodziną 
11:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
18:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
 

.CZWARTEK -  2 stycznia 2014 
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 
I PIĄTEK MIESIĄCA - 3 stycznia 2014  
  7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski - Lucyna 
19:00 W intencji żyjących i zmarłych Rycerzy Kolumba oraz ich rodzin -  

 Rycerze Kolumba 
SOBOTA - 4 stycznia 2014  
  8:00  W intencji Sodalicji Różańcowej 
17:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Tadeusza Słowk  

 z okazji urodzin - rodzina 
                                                    
DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament 
Chrztu Świętego dnia 26 grudnia zostanie  włączony:   

Jakob Miguel Konieczny Figueiredo 
Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne 

gratulacje. 
 

PRZYGOTOWANIE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH -  zostanie 
przeprowadzona w sobotę 4 stycznia o godz. 11:00 w sali konferencyjnej 
(wejście od biura parafialnego). 
 

I-SZY PIĄTEK MIESIĄCA - przypada 3 stycznia.  Zachęcamy wiernych 
do uczestnictwa w Nabożeństwie o 18:30 i Mszy Świętej o 19:00. Na 
godzinę przed Mszą Świętą będzie okazja do spowiedzi pierwszo-
piątkowej. W czwartek 2 stycznia i piątek 3 stycznia odbędą się od-

wiedziny chorych i starszych według ustalonego planu. 
Prosimy o zgłaszanie ich do biura parafialnego.  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  odbywa 
się w każdy pierwszy piątek miesiąca w kaplicy  od 19:30 do 
21:00. 

 

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 - 22 stycznia, po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Czwartkowa - 23 stycznia o godz. 11:00. 
 Grupa Niedzielna - 26 stycznia, po wieczornej Mszy Świętej 
 

W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM BIURO PARAFIALNE   
będzie nieczynne w dniach od 23 grudnia do 1 stycznia 
włącznie. Tylko w razie nagłych wypadków prosimy o 
pozostawienie wiadomości telefonicznej. Wiadomości 
będą sprawdzane regularnie. 
 

ODESZLI DO PANA: + Stanley BANAK 
+ Pelagia Lodzia MICHALSKI (w Ottawie) 

 „Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie.............” 

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały. Intencje Mszalne 

Rok “A” 



SERDECZNE PODZIEKOWANIA SKŁADAMY: 
 O. Maciej Pająk, OMI i O. Tomasz Krzesik, OMI serdecznie dziękują 

parafianom i gościom za życzenia świąteczne i pamięć modlitewną 
 Paniom z Ligi Kobiet za przygotowanie przedświątecznej wysprzedaży 

pierogów i ciast 
 Wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy produkcji pierogów 
 Bernadecie Gabriel i Zofii Bodek za dekorację kościoła oraz osobom, 

które im pomagały, są to; Andrzej i Zofia Szukiewicz, Joe Wierzbicki i 
Wes Karmelita. 

 Serdeczne podziękowania kierujemy do pań z Ligi Katolickich Kobiet  
za ofiarę $5,000.00 na potrzeby kościoła. 

 

ZESTAWY KOPERT NA ROK 2014 zostały wyłożone w kościele od strony 
Aikins Street. 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. 
Pośród zestawów kopert są takie, na których znajduje się napis „Moved”, 
oznacza to, że osoba ta zmieniła miejsce zamieszkania i nie podała 
nowego adresu do kancelarii. Osoby te prosimy o podanie nowego adresu 
w jak najszybszym czasie, gdyż przygotowujemy się do drukowania 
rozliczeń podatkowych za rok 2013.  
 

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2013 - tzw. Income Tax  będzie 
można odbierać w sobotę 8 lutego i w niedziele 9 lutego w sali parafialnej.  
 

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. 

 

ŻYCZENIA URODZINOWE - w imieniu wszystkich parafiam 
skaładamy najserdeczniejsze życzenia naszemu probosz-
czowi O. Maciejowi Pajak, OMI, który dnia 10 stycznia 
obchodzić będzie urodziny.  
W dniu Jego urodzin w sposób szczególny pragniemy modlić 

się za O. Macieja o łaskę zdrowia i potrzebne siły do pełnienia obowiązków 
duszpasterskich. Niech Chrystus błogosławi wysiłkom jakie O. Maciej 
podejmuje dla Boga i naszej parafii. W tym dziele niech wspiera Go także 
Matka Najświętsza, Matka wszystkich kapłanów i patronka Misjonarzy 
Oblatów. 100 lat!!! 
 

BIURO PARAFIALNE w dniach od 13 do 17 stycznia będzie nieczynne. 
Nasi duszpasetyrze uczestniczyć będą w tym czasie w dorocznych Dniach 
Studyjnych Misjonarzy Oblatów.  W razie naglących przypadków prosimy o 
pozostawienie wiadomości na sekretarce telefonicznej. Wiadomości będą 
sprawdzane regularnie. 

 

Niedziela,  5 stycznia 2014  Rok “A” 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH WIERNACH NA OPŁATEK PARAFIALNY  
 

Odbędzie się on w niedzielę, 5 stycznia o godz. 12:30 w sali parafialnej.  
Bilety w cenie $10 dla dorosłych i $5 dla dzieci (3-6 lat) 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. 

SKŁADKI PARAFIALNE                     Bóg zapłać za składane ofiary !!! 
  

8 grudnia - Regularna Składka Niedzielna $ 6,972.00 
15 grudnia - Regularna Składka Niedzielna $ 9,231.00  
15 grudnia - Sharing God’s Gifts  $ 2,120.00 
Następna kolekta na Fundusz Gospodarczy będzie 5 stycznia 
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 

NIEDZIELA  -  5 stycznia 2014  Uroczystość Objawienia Pańskiego 
  8:00 Za ++ Andrzeja i Elżbietę Litwin - rodz. Leskovjan 
  9:30 Za + Vera Diakoun - Zofia 
11:00 Za ++ Franciszkę i Józefa Drewniak - dzieci i wnuki 
18:00 Za ++ rodziców Czesława i Katarzynę Medes - syn Ryszard 

 

PONIEDZIAŁEK -  6 stycznia 2014  
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 Za ++ rodziców Edwarda i Stanisławę Kras oraz siostrę Wiesławę i  

 szwagra Krzysztofa Cholewa - rodz. Kras 
 

WTOREK - 7 stycznia 2014  
 7:00 Za ++ rodziców Annę i Wojciecha Szajner oraz zmarłych z rodziny -  

 Anastazja Leckay 
 8:00 Za ++ z rodzin Bragin i Wojtkowiak - rodzina 
 

ŚRODA -  8 stycznia 2014  
  7:00  Intencja prywatna - O.Maciej Pająk, OMI 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. Za ++ siostry i braci oraz szwagrów i bratowe - Zofia Jendras 
 2. Za ++ babcie i dziadków z obojga stron - Adela Szkwarek 
 3. O zdrowie i błog. Boże oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla  

 O. Macieja Pająk, OMI - Jadwiga 
 4. Za ++ rodziców Marię i Piotra - synowie z rodzinami 
 5. Dziękczynna z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla 

   siostry - siostra Maria 
 6. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Kreml 
 

CZWARTEK - 9 stycznia 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

PIĄTEK - 10 stycznia 2014  
  7:00 Za + Stanisława Szwarc - P.B. Burtnick z rodziną 
19:00 Za ++ babcie i dziadków z obojga stron Dworak i Silka oraz wujków -  

 wnuczka Renata z rodziną 
SOBOTA -  11 stycznia 2014  
  8:00  O zdrowie i błog. Boże dla męża Ryszarda i siostrzeńca Matthew -  

 Elżbieta 
17:00 Za ++ rodziców Aleksandra i Annę, brata Romualda i bratową oraz  

 siostrę Janinę - G. Wróbel 
NIEDZIELA -  12 stycznia 2014 Uroczystość Chrztu Pańskiego 
  8:00 Za ++ Adelę i Bronisława Lozinski oraz rodziców z obojga stron -  

 córka Danuta 
  9:30 Za ++ rodziców Stanisława i Anielę Nawrot - syn z rodziną 
11:00 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla dzieci - ojciec 
Uwaga! Nie będzie Mszy Świętej wieczornej 
  

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI, który jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy 
zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński, w naszej parafii 
odbędzie się: 

 17 stycznia (piątek) 19:00 - 1-sza część . 

 18 stycznia (sobota) 9:00 -17:00 - 2-ga część ,  

 19 stycznia (niedziela) 9:00 -17:00 - 3-cia część ,  
Ukończenie takiego kursu wymagane jest przez Archidiecezję, dlatego 
wszyscy, którzy zarezerwowali daty ślubu w naszym kościele powinni  ucze-
stniczyć w parafialnym kursie. W sprawie rejestracji lub uzyskania informacji 
prosimy dzwonić do biura parafialnego pod nr. tel. 582-4157.   
 

PLAN POSŁUGI DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII 
ŚWIĘTEJ  został wyłożony w zakrystii. Prosimy o odbierabnie go po Mszach 
Świętych. 

Intencje Mszalne 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 


