
 

NIEDZIELA -  2 luty 2014 ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
  8:00 Za ++ rodziców Niedużak i Gałka, ich córki, dziadków oraz zmarłych z 

  naszych rodzin - Helena i Józef Gałka 
  9:30 W intencji żyjących i zmarłych członkiń Ligi Katolickich Kobiet -  

 Liga Katolickich Kobiet 
11:00 Za + Stefanię Ościak - rodz. H.H. Piec 
18:00 Za ++ Ryszarda Pasemko i Romana Misiak - rodzina 
 

PONIEDZIAŁEK -   3 lutego 2014  św. Błażeja 
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00        ++ Za + Victorię Malczewską 
11:00 Msza Święta w St. Joseph’s Residence 
 

WTOREK - 4 lutego 2014 
  7:00 Za ++ męża Piotra Leckay oraz zmarłych z rodziny - Anastazja Leckay 
  8:00 ++ Za + Ann Kolodi 
                                                                      

ŚRODA -  5 lutego 2014   
  7:00  ++ Za + Kazimierza Kler 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii, Czesława, Pawełka i  

 Mateusza Kojs - Jadwiga 
 2. Dziękczynna w intencji Heleny Mroczko z prośbą o zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże - Wanda, Frank i Piotr 
 3. O zdrowie dla Tadeusza Tomala - Piotr Kołodziej 
 4. W intencji żyjących i zmarłych zesłańców na Syberię (74 lata temu) -  

 S. Kociolek 

CZWARTEK -  6 lutego 2014 
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłosierdzia 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

I PIĄTEK MIESIĄCA- 7 lutego 2014  
  7:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Franciszka  z okazji 27  

 urodzin - J.J.M. 
19:00 Za ++ Stanisławę i Władysława Paliwoda, siostrzeńca i bratową -  

 rodz. Bajno 
SOBOTA - 8 lutego 2014  
  8:00  Za ++ Józefa Kaczmarczyka oraz dusze w czyśćcu cierpiące -  

 żona Jadwiga 
17:00 Za + Eva Burtnick - rodzina  
  
 

ODSZEDŁ DO PANA: + Stanley Zbigniew SIUDY 
„Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie.............” 

 
 

MEMORANDUM Z KANCELARII ARCYBISKUPA WINNIPEGU 
RICHARDA GAGNON - w ostatnim czasie dyrektor opieki duchowej 
nad pacjentami, tzw. Manager of Spiritual Care ze szpitala St. 
Boniface poinformował kancelarię biskupa, aby zwrócił się z prośbą 
do wszystkich Proboszczów, by Ci zachęcili parafian, tych którzy 
mają wyznaczone daty na pobyt w szpitalach i zamierzają przyjąć 
Sakrament Chorych, jeżeli jest to możliwe, otrzymali ten sakrament 
przed pójściem do szpitala. Będzie to z dużą korzyścią dla 
wszystkich, gdyż mamy niewystarczającą ilości księży, którzy służą 
pacjentom pełniąc dyżury telefoniczne. 
 
NEW WINE PRESS - kwartalnik Archidiecezji Winnipeg został wyłożony w 
wejściu do kościoła, prosimy o zabieranie gazety do domów. 
 

Niedziela,  2 lutego 2014 

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, które obchodzimy dzisiaj, w 
naszej polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej 
Gromincznej. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w tym 
dniu świec. Dzisiaj w naszym kościele odbędzie się poświęcenie 
świec podczas każdej Mszy Świętej. 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO, który został 
ustanowiony przez Jana Pawla II obchodzimy również 2 lutego. W 
naszych modlitwach prośmy o liczne i święte powołania do życia za-
konnego w naszych rodzinach, wspólnocie parafialnej, a w szcze-
gólności do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.  
 

ŚW. BŁAŻEJA wspominamy w poniedziałek, 3 lutego. Jest on pa-
tronem chorych na gardło. Błogosławieństwo gardła zostanie udzielo-
ne w poniedziałek podczas porannych Mszy Świętych. 
 

I-SZY PIĄTEK MIESIĄCA przypada 7 lutego. Zachęcamy wiernych 
do uczestnictwa w nabożeństwie i Mszy Świętej o godz. 19:00.  Na 
godzinę przed Mszą Świętą będzie okazja do spowiedzi 
pierwszopiątkowej. Tego dnia odbędą się odwiedziny 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 w 
godzinach 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. 
 

SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW odbędzie się w piątek, 7 lutego 
o godz. 19:30. Będzie to spotkanie z O. Mieczysławem Burdzy, OMI, 
który z ramienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów zamuje się 
sprawami powołań. Zapraszamy wszystkich ministrantów obecnych 
oraz tych, którzy służyli przy ołtarzu w przeszłości.  
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH,  spotkania odbędą się: 
 Grupa Środowa - 19 lutego, po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Czwartkowa - 20 lutego o godz. 11:00. 
 Grupa Niedzielna - 23 lutego, po wieczornej Mszy Świętej 

 
 

ZEBRANIE LIGI KATOLICKICH KOBIET zaplanowane jest na 
niedzielę, 2 lutego, zaraz po zakończeniu Mszy Świętej o 9:30. 
 

ZEBRANIE BRACTWA ŚWIĘTEGO DUCHA odbędzie się w 
niedzielę, 16 lutego o godz. 14:30. Zarząd organizacji zaprasza 
wszystkich członków do uczestnictwa.  
 

OBRAZ MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE - w następną niedzielę, tj. 9 
lutego będzie gościł w naszej świątyni wizerunek Matki Bożej z Gua-
dalupe, który odwiedza parafie, w których działają Rycerze Kolumba. 
Dziękujemy Rycerzom Kolumba za zorganizowanie tego wydarzenia. 
Obraz zostanie wystawiony podczas Mszy Świętej o godz. 9:30 oraz 
o 10:45 przed Sumą. Zachęcamy wszystkich wiernych do uczestnic-
twa i adoracji Obrazu. 
 

STATYSTYKI PARAFIALNE  2013 2012 
CHRZTY    26 29 
ŚLUBY    8 10 
POGRZEBY   44 51 
I-SZA KOMUNIA   43 40 
BIERZMOWANIE   40 33 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA  PAŃSKIEGO 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: osoba zgłaszająca się, aby zarejestrować swoje dziecko do chrztu, powinna być zarejestro-
wanym parafianinem, wspomagającym parafię przez co najmniej trzy miesiące. Po więcej informacji proszę dzwonić do kancelarii. 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA - zgodnie z zarządzeniem Archidiecezji Winnipeg, pary powinne zgłoszać się co najmniej sześć 
miesięcy przed datą ślubu. Osoby zgłaszające się powinny być zarejestrowanymi i aktywnymi parafianinami. Prosimy o kontakt z 
biurem parafialnym w sprawie umówienia spotkania. 
W biurze parafialnym otrzymujemy wiele pytań odnośnie sakramentów. Mamy nadzieje, że umieszczone powyżej informacje będą 
pomocne i odpowiedzą na te pytania.  

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały. Intencje Mszalne 

Rok “A” 



DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu 
Świętego w niedzielę 9 lutego zostanie  włączona:   

Mya Rae DeLeon 
Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne gratulacje. 

 

ZESTAWY KOPERT NA ROK 2014 - pozostało jeszcze 67 zestawy 
kopert, które nie zostały odebrane. Prosimy parafian o odbieranie 
swoich kopert w jak najszybszym terminie. 
 

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2013 - tzw. Income Tax  będzie 
można odbierać w sobotę 8 lutego i w niedziele 9 lutego w sali parafialnej. 
Pocztą będziemy wysyłać pokwitowania tylko na prośbę parafian.   
 

ZMIANA ADRESU - zwracamy się z prośbą do tych parafiam, którzy  
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.  
 

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

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 Remigiuszowi Zbaraszewskiemu za instalcję urządzeń 
elektronicznych w naszej sali parafialnej. 

 Tadeuszowi Kapustka za prace zwiazane z naprawą i utrzymaniem 
w dobrym stanie naszych komputerów parafialnych. 

 

PROGRAMY RADIOWE 2014 - z początkiem tego roku rozpoczynamy 
akcję zbierania funduszy na radiową transmisję Mszy Świętej oraz 
programu „Wzmacniaj swoja wirę”. Rocznie koszt transmisji wynosi 
parafię około $16,000, co dla parafii jest bardzo dużym wydatkiem. W 
ubiegłym roku, tylko dzięki waszej ofiarności udało nam się zebrać 
więcej pieniędzy i tą nadwyżką rozpoczynamy zbiókę w obecnym roku. 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych o ponowne poparcie tej 
ważnej dla całej parafii oraz Polonii akcji. W ostatnim czasie ofiary 
złożyli: 
Nadwyżka z 2013 roku $1,178.00 
I. Ehrlich   $100 
M. Fiorentino  $150 
M. Kopanski  $35 
 

JUBILEUSZ SZKOŁY TANECZNEJ SPK „ISKRY” - dnia 6 czerwca 
szkoła taneczna obchodzić będzie 40 lecie istnienia. Więcej informacji 
udziela Bożena Langtry tel. 334-7943 lub Joanna Malkiewicz tel. 697-
0047. 

 

Niedziela,  9 lutego 2014  Rok “A” 

WALENTYNKOWE ŚNIADANIE - 9 LUTEGO - Panie z Ligi Katolickich Kobiet zapraszają wszystkich na doroczne Walentynkowe   
Śniadanie, które odbędzie się w sali parafialnej, po Mszach Świętych o godz. 9:30 i 11:00. Natomiast po Mszy Świętej o godz. 8:00 
rano, panie zapraszają wszystkich na kawę i pączki. Wstęp: dla osoby dorosłej $7, dla dzieci  w wieku 3-7 lat $3.50, a dla najmłodszych 
za darmo. Zapraszamy więc wszystkich do zejścia do naszej sali parafialnej po Mszach Świętych, gdzie panie z Ligi przygotują smaczny 
gorący posiłek. Zaproście więc swoje rodziny i znajomych, a tym samym udzielcie im poparcia za trud i pracę na rzecz naszego 
kościoła.  

AUDYCJE RADIOWE NA STACJI CKJS 810 AM  
 MSZA ŚW. RADIOWA transmitowana jest z naszego kościoła w niedzielę o    
   godz.14:30. 

 PROGRAM „WZMOCNIJ SWOJĄ WIARĘ” - w każdą niedzielę o 16:45 

 Prosimy o ofiary na kontynuację programów radiowych, które kosztuja                
   nas rocznie około $16,000.00.  

SKŁADKI PARAFIALNE                     Bóg zapłać za składane ofiary !!! 
  

19 stycznia - Regularna Składka Niedzielna $ 6,090.00 
19 stycznia - Sharing God’s Gifts $ 2,462.00  
26 stycznia - Regularna Składka Niedzielna $ 5,831.00 
Dzisiaj zbierana jest druga składka na Fundusz Gospodarczy . 
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 

Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. 

V NIEDZIELA  ZWYKŁA -  9 lutego 2014   
  8:00 Za + Andrzeja Rusin (1 rocz.) - dzieci 
  9:30 O zdrowie i błog. Boże dla Haliny, Lindsy, Jeffrey i Ricky Pirrie oraz  

 brata Andrzeja- mama Jadwiga 
11:00 W intencji żyjących i zmarłych Rycerzy Kolumba oraz ich rodzin -  

 Rycerze Kolumba 
18:00 Za + Zofię Talko (3 rocz.) 
 

PONIEDZIAŁEK -  10 lutego 2014  
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 ++ Za ++ Wojciecha i Aleksandrę Machniak 
  9:15 Msza Święta z udziałem dzieci i nauczycieli ze szkoły Ducha Świętego 
 

WTOREK - 11 lutego 2014  
 7:00 W intencji rodziny Sokół z prośbą o błog. Boże - rodz. Krzyżelewski 
 8:00 ++ Za Marcina i Katarzynę Rymarczuk 
 

ŚRODA -  12 lutego 2014  
  7:00  ++ Za ++ Stanley i Maria Paluch 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  Za ++ męża Mariana Witka, rodziców z obojga stron i brata Mariana -  

 żona z rodziną 
CZWARTEK - 13 lutego 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłosierdzia 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

PIĄTEK - 14 lutego 2014  
  7:00 Za + Lindę Formela (rocz.) - mąż i syn z rodzina  
19:00 Za + Mateusza Jaśnikowski - żona z dziećmi 
 

SOBOTA -  15 luty 2014  
  8:00  Za ++ Olgę i Michała Sawiuk - rodz. Bragin 
17:00 Za ++ rodziców Wiktora i Marię Zaleski - syn Wincenty z rodziną 
 

VI NIEDZIELA  ZWYKŁA -  16 luty 2014  
  8:00 Za + męża Zbigniewa Brzoza (14 rocz.) - żona z rodziną  
  9:30 Za + męża Edwarda Łoś - żona z rodziną 
11:00 Za pomordowanych polskich księży na Kresach Wschodnich, podczas 

  II Wojny Światowej - kresowjanie 
Uwaga! NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 
 

SZKOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO kieruje się mottem: „Dążyć do edukacji 
dziecka w dziedzinie duchowego, akademickiego i społecznego 
rozwoju z wiarą, że każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i 
uzdolnione przez Boga. Rozpoczęła się rejestracja dzieci na rok szkolny 
2014/2015, podania można składać w szkole. W sprawie informacji proszę 
kontaktować się ze szkołą dzwoniąc pod nr. tel. 582-1053 lub przez e-
mail:schooloffice@holyghostschool.ca. 
 

Szkoła Ducha Świętego przeprowadza akcję zbierania funduszy, 
tzw. „Fundraiser”, z którego fundusze zostaną przeznaczone na 
potrzeby szkoły. W niedzielę, 9 lutego, po Mszach porannych  w naszej 
sali parafialnej w sprzedaży będą ubrania sportowe z firmy Marchant’s 
School Sport Ltd. Są to bardzo atrakcyjne i gatunkowo dobre ubrania 
sportowe, które tego dnia będzie można zamówić, a mianowicie: bluzy z 
kapturami, podkoszulki z długimi i krótkimi rękawami, swetry sportowe i 
bluzy zapinane na zamek oraz różnego rodzaju spodnie sportowe. Będą 
one wystawione w różnych rozmiarach, także przed złożeniem 
zamówienia będzie można je przymierzyć. Zapraszamy wszystkich do 
zobaczenia i dokonania zakupu, napewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
 

Również tego dnia, dyrektor szkoły pani Jaime Siska będzie obecna 
w sali parafialnej, aby udzielać informacji lub odpowiadać na pytania 
związane z rejestracją uczniów na nowy rok szkolny. 
 

Intencje Mszalne 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 


