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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. 
At any hour. Regular visits to the sick are on first 
Fridays by request. 
 

KATECHIZACJA / RELIGION CLASSES 

 
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). 

 

 

 

Drodzy Parafianie ,  
 

Boże Narodzenie to czas, kiedy cały świat jest pełen 
Chrystusowej nadziei na lepsze jutro. Niech Święta Rodzina 
błogosławi Wam Wszystkim na drogach życia, obdarza 
radością i miłością Wasze domy. Niech dzieciątko Jezus 
obdarza Was pokojem.  
 

Niech wszyscy dzieląc się świętym opłatkiem będą 
obdarzeni Bożonarodzeniowym Błogosławieństwem na 
Nowy Rok i całe życie.  Niech te Święta Bożej miłości będą 
czasem błogosławionym i świętym. Tego życzą Wam 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.  
 
O. Maciej Pajak OMI 
 
Gorąco zapraszam na czuwanie przed Pasterką, które 
rozpocznie się o 11.20 PM 
 



 

 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

NIEDZIELA           25 grudnia,  Boże Narodzenie 

          9:00  For the repose of the soul of Antoni Niedzielski  
                     in the first anniversary of his death 
                     ( Mass in English) 
 

         11:15 ✞ Tadeusz Patrzałek w rocznicę śmierci  
           oraz zmarłych z rodzin Patrzałek, Kołodziej i Bąk 

  

       PONIEDZIAŁEK    26 grudnia, Św. Szczepana, męczennika 

        10:00 Dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o     

                 opiekę i potrzebne łaski w rocznicę chrztu dla Elenki 

WTOREK             27 grudnia, Św. Jana, apostoła 

 19:00      ✞ Teresa Liczbińska w 23-cią rocznicę śmierci o 
pokój jej duszy 

 
ŚRODA                 28 grudnia 

       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 

                    Matko Nieustającej Pomocy miej w opiece Elizę 
w jej trudnym czasie 

                    O dar odwagi, mądrości i wiary dla kapłanów i 
sióstr zakonnych 

                    Za siostry i braci nie pojednanych z Bogiem 
Ojcem Wszechmogącym 

                   Za dusze w czyśćcu cierpiące kapłanów, 
diakonów i sióstr zakonnych 

                  ✞ Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz Śp. Jan 
Misztal 

               ✞ Czesławę Janowicz 

                         ✞  Stan Żurawski   
    

                  ✞ Helena Klawitter w rocznicę śmierci oraz śp. 
Ludwik Klawitter 

 CZWARTEK         29 grudnia 

        10:00     O pokój wieczny dla zmarłych Marii i 

Władysława Bizoń 

       PIĄTEK      30 grudnia , Świętej Rodziny 

       19:00 ✞ Jan Mikołajczuk 

       SOBOTA            31 grudnia  

      16:30        Nabożeństwo dziękczynne 

      17:00        Za Parafian ( Mass in Polish) 

 

  

OGOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

W sobotę, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym 
stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam 
modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu 
Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny 
charakter wieczerzy. 

 Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony 
życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania  
w naszych małych wspólnotach. Pamiętajmy w modlitwie także o tych, których 
w tym roku przy stole wigilijnym zabraknie.  

 

*** 

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 25 grudnia 2022 

 Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z wielką radością śpiewaliśmy Chwała na 
wysokości Bogu… Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za 
dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej światłości i stał się jednym z nas. 
Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne 
błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze 
polskie dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i 
miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz 
trudną codzienność.    
 Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy 
się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła 
tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia Bożego. Przeżywajmy te święta w 
gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość. 

*** 

Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już 
w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają 
bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie 
katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą przede wszystkim 
z naszych serc. 

*** 

Oktawa Bożego Narodzenia jest bardzo bogata w liturgiczne 
wspomnienia. W drugi dzień uroczystości Narodzenia Pańskiego tradycyjnie 
czcimy Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Zaś we wtorek, 27 
grudnia, wspominamy Świętego Jana Apostoła i największego teologa wśród 
Ewangelistów. Janowy Prolog o Słowie, które stało się Ciałem, jest 
wyróżniającym się tekstem w bożonarodzeniowej liturgii słowa. A w środę, 28 
grudnia, wspominamy Świętych Młodzianków Męczenników.   

Niech ten dzień będzie okazją do gorliwszych modlitw w intencji 
poszanowania niewinnego, zwłaszcza nienarodzonego jeszcze życia. Zaś w 
piątek, 30 grudnia, w kalendarzu liturgicznym umieszczono święto Świętej 
Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wspólnie będziemy prosić Świętą Rodzinę 
o świętość naszych rodzin. 

*** 

A w przyszłą niedzielę wejdziemy w Nowy Rok Pański 2023. Zarazem 
dzień 1 stycznia to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy 
Dzień Modlitw i Pokój – pokój tak bardzo upragniony w naszych niespokojnych 
czasach. 

*** 

15 stycznia podczas Mszy Św. o godz. 11:15 dzieci uczęszczające na katechezę 
w naszej parafii przedstawią Jasełka. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 
 



  

 

W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje 
liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc 
Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego 
świata.  Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych 
doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie 
zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. 

 Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa 
Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się 
nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, 
poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. 
Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało 
zmarnowane. 

 

*** 
W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. 

Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza 
uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) 
jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle 
potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne 
trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam 
narodów. Jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie 
szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej 
niczego Bóg nie odmawia.  

*** 
Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, 
przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, 
Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła. 

 
*** 

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. 

 

 
*** 

Biuro parafialne w okresie świątecznym będzie nieczynne w dniach: od 
27grudnia do 30 grudnia.  A po Nowym Roku zaczynamy pracę od wtorku 
3-go stycznia 2023. 

 
*** 

 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 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

 

 NIEDZIELA    1 stycznia, Św. Bożej Rodzicielki Maryi 

 9:00       For living and deceased parishioners 

                (Mass in English) 

 11:15     O pokój na świecie 

 

 WTOREK       3 stycznia  

 19:00 ✞ Ukochanej mamy Heleny Buczyńskiej 

 

ŚRODA        4 stycznia 

18:30 Nabożeństwo do MBNP 

19:00 O Boże błogosławieństwo dla darczyńców dla    
                  darczyńców dla naszej parafii. 

       O dar wiary dla tych którzy wątpią lub zaprzeczają  
       Istnieniu Pana Boga. 
       Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
       Boże błogosławieństwo dla Krystyny i cioci Heleny  
       z okazji urodzin 
       O zdrowie i pomyślną operację dla Janiny 
       O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne  
       łaski dla Krystyny 
       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 
       Za siostry i braci nie pojednanych z Bogiem Ojcem  
       Wszechmogącym 

                 Za dusze w czyśćcu cierpiące kapłanów, diakonów i  
                 sióstr zakonnych 
                 Za duszę śp.ojca Szczepana Sarbak w rocznicę  
                 śmierci, matkę Mariannę oraz siostrę Marię o  
                 zbawienie ich dusz i łaskę życia wiecznego w domu  
                 Pana 

     ✞  Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz Śp. Jan Misztal 

     ✞  Mirosławę Cynar 

     ✞ Jan Nikolak 

     ✞ Marianna i Franciszek Dittmer 
 
      CZWARTEK    5 stycznia 

     10:00 O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla     

                 członków Sodalicji Różańcowej oraz wszystkich  

                 parafian. 

     PIĄTEK        6 stycznia 

    19:00    ✞ Stanisław Ruszczyk w pierwszą rocznicę  

                  śmierci od córki z mężem 

    SOBOTA 7 stycznia ,  Pierwsza sobota miesiąca 

    10:00    O potrzebne łaski oraz łaskę cudu uzdrowienia 

                  dla Doroty 

    17:00    Za parafian 

    18: 00   Opłatek Parafialny 

             

OTRZYMANA OFIARA:  18 grudnia 2022 

Sunday Collection    $ 3,667.90 
                          Flowers                       $    305.00 

 
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 



  

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 
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	10:00    O potrzebne łaski oraz łaskę cudu uzdrowienia
	dla Doroty

