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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). 
 
 

                  IV Niedziela Adwentu 
                 

I Czytanie Iz 7,10-14 
                                Pan ma swoje zamiary, pragnie objawić się 

ludziom, pokazać im swoją bliskość zapisaną w sercu 
człowieka, a także w naturalnym geście, jakim jest 
poczęcie i urodzenie dziecka – tam pokazuje swoją 
niezwykłą obecność. 

 
II Czytanie Rz 1,1-7 
 Rodowód Jezusa według ciała jest niby prosty, jednak 

On jest pełen mocy i Ducha świętości, jest Tym, który 
ustanawia swoich „współpracowników” dla chwały 
Jego imienia. 

 
Ewangelia Mt 1,18-24 
 Narodzenie Jezusa jest wypełnieniem proroctw i tym 

samym słów Świętego Pawła o pochodzeniu według 
ciała z rodu Dawida. Przez postawę Maryi i Józefa Pan 
objawia swoją niezwykłą obecność wśród ludzi.  
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Kancelaria Parafialna 
Office Hours 

 
 
Poniedziałek: Nieczynne 
 
Wtorek:       9.00-14.30 
 
Środa:        11.00-18.30 
 
Czwartek:   9.00-12.00 
 
Piątek:   9.00-14.30 
 

 
 

Phone: 780-439-8800 
www.mbkp.com 



 
INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 

 
NIEDZIELA    18 grudnia  
IV Niedziela Adwentu 
 9:00           Śp. rodziców Janinę i Ignacego Foryś 
11:15          O opiekę Najświętszej Maryi Panny nad Magdą,  
                    Konradem i Krzysiem Williams 

 
 WTOREK    20 grudnia 

19:00       ✞ Eugenia i Mieczysław Broszko 
 
ŚRODA  21 grudnia  
Wspomnienie św. Piotr Kanizjusz, prezbiter jezuicki 

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

parafii 
                            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 
                            Matko Nieustającej Pomocy miej w opiece Elizę w jej 

trudnym czasie 
                            Za siostry i braci nie pojednanych z Bogiem Ojcem 

Wszechmogącym 
                            Za dusze w czyśćcu cierpiące kapłanów, diakonów i 

sióstr zakonnych 
                            Za dusze śp. Czesława Janewicza zmarłego miesiąc 

temu. 
                           ✞ Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz Śp. Jan Misztal        
                           ✞ Ryszard Fryga 
                      ✞  Bożena Janiszewska w pierwszą rocznicę śmierci         
                           od siostry z rodziną 
 
 
 
          CZWARTEK   22 grudnia  
          10:00      ✞ Józefa Krynicka w rocznicę smierci 
 
 PIĄTEK    23 grudnia 
          19:00 O świętość mądrość i odwagę dla kapłanów 
 
           SOBOTA    24 grudnia - Wigilia 
            21:00       ✞ Jan Mikołajczuk 
  24:00   For Parishioners 
                                                   

 
 

 
 

 
 
 
   

    
 

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”. 

 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU   18 grudnia  2022 

W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystości Narodzenia 
Pańskiego! W nadchodzącą sobotę Wigilia, która w kalendarzu liturgicznym rozpoczyna 
okres Narodzenia Pańskiego, a potem kolejne świąteczne dni.  

Czy jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku do nich przygotowani? Narodzenie 
Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Przede 
wszystkim niech to będzie przeżycie religijne! Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą 
historię i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które 
stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i 
nieustannie uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym. 

*** 
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.  

*** 
Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, 

czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 
grudnia. Natomiast o godzinie 21:00 zapraszamy rodziców z dziećmi oraz osoby starsze 
na Mszę Świętą Wigilijną. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych 
zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy.  

Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, 
wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech 
wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego 
o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, 
wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół 
alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć 
post ten nie jest już obowiązkowy. 

*** 
Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w 

naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego 
Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. 
Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, 
kochali nas i dla nas się trudzili.  
„Jaka Wigilia, taki cały rok” – z tym przysłowiem związane są dawne tradycje i zwyczaje, 
które towarzyszyły naszym przodkom w celebracji świąt Bożego Narodzenia. 
  Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywowane są od wielu lat. 
Ubieranie choinki, dawanie prezentów, łamanie się opłatkiem, 12 wigilijnych potraw, 
sianko pod obrusem, pierwsza gwiazdka, dodatkowe nakrycie, regionalne postne 
potrawy, świeca wigilijna – to najbardziej znane zwyczaje świąteczne w naszym kraju. 
W naszych domach nie powinno też zabraknąć wspólnej modlitwy przed wieczerzą i 
śpiewania kolęd. Wielu Polaków nie wyobraża sobie tego dnia bez Pasterki o północy. 
  Czasami natłok przygotowań może sprawiać, że gubimy to, co jest 
najpiękniejsze w świętach: radość, ciepło i cudowną atmosferę. Najlepsze, co możemy 
zrobić dla siebie i innych, to spędzić ten czas w rodzinnej atmosferze, umocnić łączące 
nas więzi. 

*** 
W tym duchu przyjdźmy też na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi 
ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy 
przychodzącego Pana. 
 

*** 
 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. 

                                          

O Sakramencie Spowiedzi z Katechizmu KK 
 

„Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz 
i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił 
mu zdrowie ciała  , chciał, by Kościół mocą Ducha 
Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i 
zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to 
celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu 
pokuty i namaszczenia chorych”. KKK 1421 

 
"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu 

pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie 
zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują 
pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, 
a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, 
przykładem i modlitwą" KKK 1422 

 



  

 
W tym tygodniu patronują nam: 

 
19 XII – św. Anastazy I, papież. Polecił czytać w liturgii Ewangelię w postawie 
stojącej z pochyloną głową.  
 
20 XII – święci Makary i Eugeniusz, prezbiterzy.  Prowadzili działalność misyjną na 
pograniczu dzisiejszego Egiptu i Libii.  
 
21 XII – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła. Napisał 3 katechizmy, które 
w ciągu 150 lat doczekały się ok. 400 wydań drukiem, a dzieło Summa nauki 
katolickiej stało się podstawą do wykładów teologii na katolickich uniwersytetach.  
 
23 XII – św. Maria Małgorzata d’Youville. Małgorzata i jej dwie towarzyszki złożyły 
przysięgę poświęcenia się całkowicie pomocy biednym i opuszczonym. Stało się to 
początkiem zgromadzenia szarych sióstr.  
 
24 XII – święci Adam i Ewa, pierwsi rodzice 
 

*** 
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. 

*** 
W niedzielę 18 grudnia po Mszach Świętych w sali parafialnej będzie można zakupić 
potrawy wigilijne: gołąbki, paszteciki oraz pierogi z kapustą i grzybami. Zapraszają 
Panie z Koła Przyjaciół Misji oraz Sodalicji Różańcowej. 
 
 
 
  

  
  
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: 
11 grudnia 2022 
Składka niedzielna  $  3,703,00 
Składka na TWS                         $ 1,494,05 
Składka na kwiaty                     $ 1,713,85 
Składka na Misje                       $ 5,235,00  
 

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. 

*** 
 Pamiętając o słowach Pana Jezusa; „Kto wam poda 
kubek do picia, dlatego że należycie do Mnie, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Zapraszamy do 
wspomagania naszego parafialnego Food Bank. Kosz jest 
ustawiony przy wejściu do sali parafialnej w podziemiu naszego 
kościoła. 

 
 



 
 

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 

  
 


