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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO / BAPTISM 
Należy zgłaszać miesiąc wcześniej. Obowiązuje 
przygotowanie do chrztu. 
Contact the office one month before the planned 
baptism. 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA / BAPTISM 
CLASS 

W pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. 
Wieczornej. Obecność rodziców i chrzestnych 
obowiązkowa. 
Baptism class on first Saturday of the month after 
mass, parents and godparents must attend.  
 

SAKRAMENT POJEDNANIA  
SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Przed każdą Mszą Świętą. 
Before every Mass. 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
SACRAMENT OF MARRIAGE 

Należy zgłaszać 6 miesięcy przed datą ślubu. 
Obowiązuje kurs przedmałżeński. 
Please contact the parish office 6 months before 
marriage. A pre-marriage course is obligatory. 
 

SAKRAMENT CHORYCH  
SACRAMENT OF THE SICK 

Księdza można wezwać o każdej porze. Regularne 
odwiedziny chorych odbywają się w pierwsze 
piątki miesiąca i po wcześniejszym uzgodnieniu z 
księdzem. Osoby pragnące być odwiedzone przez 
kapłana, proszone są o kontakt z biurem 
parafialnym. 
 

KATECHIZACJA / RELIGION CLASSES 
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE 

Zajęcia katechetyczne są prowadzone od 
października do maja w sobotę o 12:15 
Religion classes are on Saturdays at 12:15p.m. 
(from October to May). 
 
 

                  Trzecia niedziela adwentu 

                 

I Czytanie Iz 35,1-6a.10 
                                Brak lęku, odwaga jest wynikiem przekonania, że 

Pan Bóg jest blisko. On przychodzi i to jest przyczyna 
naszej radości; przez Jego przyjście dzieją się cuda. 

 
II Czytanie Jk 5,7-10 
 Cierpliwość w oczekiwaniu na Pana owocuje wielką 

nagrodą, bo spotkaniem ze Zbawicielem. Ale 
cierpliwość także sama w sobie jest ważna, dzięki 
niej otrzymuje się cenny plon ziemi.  

 
Ewangelia Mt 11,2-11 

 Jezus mówi o cudach, które dzieją się za Jego 
przyczyną – są takie same, jak te zapowiedziane w 
Pismach. Jezus wyraża też błogosławieństwo dla 
tych, którzy nie wątpią. Jednocześnie obnaża 
zamiary ludzi, którzy chcą jedynie zobaczyć proroka 
(Jana); mówi jak wielką wartość ma posługa Jana.  
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INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 

 
NIEDZIELA    11 grudnia  
III Niedziela Adwentu 
 9:00           ✞  Krystyna Rydzyńska oraz za zmarłych z rodzin 
                    Pietrzak,Wiąckiewicz, Piekut i Wieczorek. 
11:15          Za parafian 
 

 WTOREK    13 grudnia 
Wspomnienie Św. Łucji , dziewicy i męczennicy 
19:00       Przez wstawiennictwo Sługi Bożego brata 

Kowalczyka o wysłuchanie intencji złożonych na 
Jego grobie 

 
ŚRODA  14 grudnia  
Wspomnienie Św.Jana od Krzyża 

 18:30 Nabożeństwo do MBNP 
 19:00 O Boże błogosławieństwo dla darczyńców dla naszej 

parafii 
                            O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kasi Cynar 

z okazji urodzin 
                            Dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo dla Victorii Bizon 
                            Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Leny z okazji urodzin  
                            Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże dla Evan 
                            Matko Boża miej w opiece wszystkie siostry i braci, 

których skrzywdziłem w moim życiu 
                            O opiekę Matki Bożej dla Adama, Suzane i córki Ani 
                            O dar odwagi, mądrości i wiary dla kapłanów i sióstr 

zakonnych 
                            O zdrowie dla Ireny i moc Łaski Bożej w pokonywaniu 

trudnych chwil samotności 
                            O łaskę cudu uzdrowienia dla Doroty 
                            Z prośbą przez wstawiennictwo Matki Bożej o 

szczęśliwą operację dla Matthew 
                            Za siostry i braci nie pojednanych z Bogiem Ojcem 

Wszechmogącym 
                            Za dusze w czyśćcu cierpiące kapłanów, diakonów i 

sióstr zakonnych 
                            Matko Nieustającej Pomocy miej w opiece Elizę w jej 

trudnym czasie 
                            ✞Helena i Stanisław Zdziarscy 
                            ✞Wacław i Helena Kamińscy 

✞Jan, Mieczysław i Zofia Wierzbiccy 
✞ Maria i Jerzy Wójcik 
✞Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz Śp. Jan      
 Misztal 
 

          CZWARTEK   15 grudnia  
          10:00      ✞ Irena i Władysław Mazurek oraz Barbara      
                            Bobrowska i Halina Kloskowska 
 
 PIĄTEK    16 grudnia 
          19:00 ✞ Irena i Zdzisław Blikowscy 
 
           SOBOTA     17 grudnia  
 17:00 For Parishioners 
                                                   
      Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego       
       Życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak  
       wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się  
       ze Świętą Eucharystią i do niej zmierzają.  
 
                W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe       
       duchowe   dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus,  
      nasza Pascha. KKK 1324 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta 
nakazane wynika z pierwszego przykazania kościelnego, gdzie napisano: „W 
niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się 
od prac niekoniecznych”. 

 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU   11 grudnia  2022 

To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, 
wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy 
moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi przez 
szczerą spowiedź.  

Kościół przychodzi z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez 
piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku 
ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią. Zatem wykorzystajmy ten 
czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem 
parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Bogiem, aby w tej przyjaźni dalej wzrastać, 
dojrzewać i dzielić się nią z innymi. 
                                                                          *** 

Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od 
słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz 
jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii 
zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od 
zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę właśnie radosną 
niedzielę.  

*** 
Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych 

chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach 
pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka. Miejmy serca wrażliwe 
i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki 
i stołu.  

*** 
W każdą niedzielę adwentu na Mszy Świętej o godzinie dziewiątej zapraszamy 

dzieci i młodzież z lampionami do pierwszych ławek ta Msza Święta będzie specjalnym 
przygotowaniem dzieci do Świąt Bożego Narodzenia.  

*** 
Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych 

prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może 
wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. 

 Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje 
świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. 
Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.  

 
*** 

Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie 
rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów 
rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność 
naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.  

*** 
A od piątku, 16 grudnia, zachęcamy do odprawienia specjalnej nowenny do 

Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste 
serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym. On jest już blisko! 
 
                                                                          *** 
 W najbliższą niedzielę odbędzie się kiermasz świąteczny na którym będzie 
można zakupić Bożonarodzeniowe rzeźby wykonane przez Pana Ryszarda Krezalek 
oraz przez Polską Szkołę sprzedawane będą ozdoby świąteczne. Zapraszamy do sali 
parafialnej po Mszach Świętych. 
 
                                                                        *** 

Opłatki na stół wigilijny są dostępne w biurze parafialnym jak również 
wystawione przed ołtarzem. Bóg zapłać za złożone ofiary. W biurze można 
również nabyć kartki świąteczne. 

                                          



  

 
W tym tygodniu patronują nam: 
 
11 XII - Św. Damazy I Był pierwszym Papieżem, który nazwał biskupstwo rzymskie Stolicą 
Apostolską, ponadto rozwinął kancelarię  papieską i przeprowadził reformy w liturgii - 
łacina stała się głównym językiem liturgii rzymskiej. 
 
12 XII - Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe 3 maja 1953 г. ówczesny prymas Meksyku 
oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Polacy czczą Ją jako Patronkę życia 
poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym. 
 
13 XII - Św. Łucja, dziewica i męczennica. Według legendy miała mieć tak duże i piękne 
oczy, ze ściągała nimi na siebie powszechną uwagę, dlatego jest czczona jako patronka od 
chorób oczu. 
 
14 XII - Św. Jan od Krzyża. Ten karmelita stał się zany dzięki pismom, które są przełożone 
na wszystkie znane języki świata i należą do klasyki dzieł mistycznych. 
 
17 XII - Św. Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, a Chrystus darzył 
ich swoja przyjaźnią i bywał w ich domu. Został biskupem. 

*** 
Lekcje Religii w Parafii (sobota) 

Nie zapominajmy o chrześcijańskim obowiązku przekazywania depozytu 
wiary następnym pokoleniom i zapiszmy nasze dzieci i młodzież na religię, która już 
się rozpoczęła w naszej parafii. Kontakt: O. Maciej Pająk: 780-439-8800 

*** 
Ojciec Maciej zaprasza kandydatów na ministrantów do służby przy ołtarzu. 
 

Pogrzeby 
Przed skontaktowaniem się z Domem Pogrzebowym prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym lub ojcem Maciejem. 

*** 
Kiosk Misyjny czynny w każdą niedzielą po Mszy św. o godz. 9:00 i 11:15. Polecamy 
bogaty wybór książek religijnych oraz dewocjonalia. Dochód przeznaczony na cele 
misyjne.  

*** 
Zebranie Sodalicji Różańcowej w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. 
o godzinie 10:00. 
Zebranie Rycerzy Kolumba w drugi wtorek każdego miesiąca po Mszy św. o 
godzinie 19:00. 

*** 
Na dole kościoła jest BIBLIOTEKA otwarta dla wszystkich naszych parafian. Bogaty 
wybór książek sprawi, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Zapraszamy! 

*** 
Rozpoczęliśmy spotkania PRAFIALNEJ GRUPY MUZYCZNEJ. Grupa spotyka się w 
kościele po mszy świętej niedzielnej o 11.15. Młodzież, która chciałaby upiększać 
liturgię śpiewem zapraszamy na próby. Prosimy o kontakt z panem Czarkiem 
Zmysłowskim 780 915 8725. 

*** 
Bilety na opłatek parafialny, który odbędzie się w sobotę 7 stycznia 2023, będą w 
sprzedaży po Mszach Świętych 11 i 18 grudnia. 
Dzieci 0-5 lat  – wstęp wolny 
Dzieci 5lat-12lat  -     $14 
Od 12 lat  -                 $28 

*** 
Ofiary zebrane włącznie do 26 grudnia 2022 będą uwzględnione do rozliczenia 
podatkowego za rok 2022. Ofiary zebrane po tej dacie będą uwzględnione w roku 
2023. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom! 

*** 
Dobiega rok kalendarzowy 2022. W związku z tym prosimy osoby, które reklamują 
swoją działalność gospodarczą na ostatniej stronie naszego biuletynu o uiszczenie 
opłaty. Wasza ofiara pozwoli nam na częściowe pokrycie kosztu druku biuletynu 
parafialnego. 
 
 
 

  
  
KOMITET LITURGICZNY / LITURGICAL COMMITTEE  

Biblioteka Parafialna 
Janusz Dzierlęga 780-456-4737 

Grupa Muzyczna 
Cezary Zmysłowski 780-915-8725 

Katecheza 
O. Maciej Pająk OMI   

Kolektorzy  
Adam Derus  780-436-6020 

Koło Przyjaciół Misji 
Jolanta Choroś  780-906-2439 

Komitet Finansowy  
Maria Jancewicz  780-440-0474 

Lektorzy  
Ewa Szylko  780-490-0505 

MBKP Parish Club 
Halina Madej  780-463-2859 

Organiści 
Jerzy Cieślik  780-993-1372 

Rada Parafialna  
Andrzej Charubin   780-887-7083 

Rycerze Kolumba  
Andrzej Kielar 780-904-4187  

Siostry Imienia Jezus 780-440-1082 

Sodalicja Różańcowa 
Marzena Holik  780-238-3735 

Szafarze 
Siostra Małgorzata 780-440-1082   

Szkoła Polska 
Agata Guzik  780-504-0594 

 

OTRZYMANA OFIARA: 
4 grudnia 2022 
Składka niedzielna  $  2,529.00 
Składka na remont                    $ 2,094.00  
 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

============================================
= 

 
W Polonii: 

Towarzystwo Polskich Weteranów zaprasza na tradycyjną zabawę 
sylwestrową.  Bilety w cenie 100.00 od osoby do nabycia u 
kierowniczki Domu Weterana Pani Elżbiety 780 475-9366 

*** 
Towarzystwo Polskich Weteranów zatrudni gospodarza na 

posiadłości Wawel.  Po więcej informacji proszę dzwonić do Pani 
Elżbiety pod numer telefonu 780 475 9366. 

 



 
 

BANKOWOŚĆ 
URSZULA HORDYŃSKA, PFP 
RBC ROYAL BANK 
Mortgage Specialist, Ph. 780.486.3851 
Fachowe porady finansowe odnośnie 
kredytów hipotecznych. Professional 
advice with your home financing needs. 

BIURA PODRÓŻY 
POLONEZ TRAVEL AGENCY LTD. 
9915-108 Ave, Edmonton, AB   T5H 1A5 
Tel: (780) 424-0521 Fax (780) 426-5977 
Rezerwacje biletów, wakacji, hoteli i 
samochodów. Przesyłki paczek do Europy, 
pieniędzy i kwiatów. Ubezpieczenia i 
usługi notarialne. 

PRZEDSZKOLE 
SIOSTRY NAJŚW. IMIENIA JEZUS 
8835-91 Street Tel: (780) 440-1082 
Dzieci od 2 – 5 lat. Załatwiamy subsydia 

INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA 

 
KANCELARIE ADWOKACKIE 

 
 

 

 

KLINIKI 
BEK DENTURE CLINIC 
KLINIKA PROTEZ DENTYSTYCZNYCH 
14824 Stony Plain Road, Edmonton 
Tel: (780) 487-1485 / (780) 465-0476  
Wojciech Chlebek – Denturist 

LEKARZE DENTYŚCI 
Dr DOMINIKA SZYLING 
9720-110 Street Tel: (780) 482-6947 
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 
www.drszyling.com 

Dr JADWIGA ROTTER 
11840-103 Street, Edmonton 
Tel: (780) 479-8571 

Dr MAŁGORZATA POKROY  
FAMILY DENTAL 
#300 Pleasantview Prof. Bldg. 
11044-51 Avenue Tel: (780) 430-9053 
Laserdental.ca 

Dr. STASIA WASILEWSKA,   
Lekarz Dentysta 
11010-106 Street Tel: (780) 448-1218 
Przyjmuje pacjentów od poniedziałku do 
soboty w rozszerzonym wymiarze godzin 

Dr. MACIEJ WIBROWSKI, D.D.S. 
Tel: (780) 461-0352 
#334 6203-28 Avenue,  
Poniedziałek – piątek, wieczory.  
New patients and emergencies welcome. 

 

NAPRAWA SAMOCHODÓW 
FIX AUTO EDMONTON EAST 
4220-76 Avenue   Tel: (780) 450-8348 
Kazimierz Grudzień   
Edmontoneast@fixauto.com  
Blacharka, malowanie, naprawy 
powypadkowe. 

 

ORGANIZACJE POLONIJNE 

 
RENOWACJE 
ALL YEAR ROUND CONTRACTING LTD. 
Landscaping, Sod, Fencing, Grading, Bobcat 
Services. 
Locally Owned I Operated 
Matthew (780) 901-5292 
allyearroundcontracting@gmail.com 

GP QUALITY WORKS Ltd. 
European kitchen and bath cabinets 
Tel: (780) 235-4078 
www.europeancabinets.ca Interior 
renovations info@gpqualityworks.ca 

WISK RENOVATIONS LTD. 
Tel: (780) 884-8736  
Indoor / Outdoor Renovations 
e-mail: dziunki@vp.pl 

RESTAURACJE 

 
SALE BANKIETOWE 
DOM POLSKICH WETERANOW 
Ph.780 475-9366, email: 
manager.pvs@shaw.ca 
Banquets, Funeral Lunches, Family 
Occasions 

SPRZEDAŻ I WYCENA DOMÓW 
HALINA PALKA – ROYAL LEPAGE NORALTA 
Oferuje kompleksową usługę pośrednictwa 
w kupnie i sprzedaży domu 
Cell: 780.717.1380 

  



ELEMENTARZ
RE���J� � �NA ����ŁA

Bi�r���z ��iążkę si����z � �y�o�n��
fo���� i…tu ����po����n�a, lądu���z �
sa��m  śro��� p�e�ła, pi��ła k�óre
lu���� z�o��w��i ��m� �o���. Gr�e���k
za ����cą le����go �ęz��a z ����es��ą
g�a�y ���s���s�i�� p��aże c� � ��ki
s�o�ób �ożes� �r�eżyć. Jak ���c��ć o j����ni�, ja�

un���ć p�a�y � ��r�żni�ów, na ���� można ���z�ć, a n�
ko�� ��e. Aut�� �r��żył tu ��ęć la�, co ����uj� ���ow�,
c�a��m ���et ���t���i�, al� P�A�D����E. Poz��j�

ob���ąz�o��. BO�� ��E W   ���R��A�H
to ���z���na � �y�  �am�� t���e ��s���i�
wa��z���k�e�� �w��i���,pełna ����ru �
os���g� �ęz��a. Pom��� �s��s��i�g�, do
końca �śmi���n�ęt�. Sz��egóły � �ib����ec�.


