
 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski 
Our Lady Queen of Poland Roman Catholic Parish 

MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ / MISSIONARY OBLATES OF MARY IMMACULATE 
O. Maciej Pajak OMI – proboszcz e-mail: Maciej.PajakOMI@caedm.ca 

 

 

9906 – 83 Avenue, Edmonton, Alberta T6E 2C1 
 Phone: 780-439-8800 www.mbkp.com 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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). 
 

 

                          Objawienie Pańskie 

 I Czytanie Iz 60,1-6 

                                Do Boga, który zstąpił na ziemię, przybywają 
wszystkie narody, nawet z daleka. Tak samo i my 
możemy przyjść do Pana, choćbyśmy byli daleko 
sercem – zawsze możemy wrócić. 

 
II Czytanie Ef 3,2-3a.5-6 
  Objawienia Bożego można dostąpić tylko dzięki 

łasce. Ale nie ma człowieka, który nie mógłby tego 
dostąpić, bo Duch Święty z nas wszystkich tworzy 
wspólnotę, którą napełnia światłem Objawienia. 

 

Ewangelia Mt 2,1-12  

                           Mędrcy ze Wschodu idą za znakiem, za światłem 
gwiazdy. Idą do Króla, o którym wcześniej mówiło 
Pismo. Oni poświęcili swój czas i trud dla Boga. Dzięki 
temu dostąpili prawdziwego Objawienia, stali się 
uczestnikami Tajemnicy Wcielenia Boga. Zobaczyli 
Dzieciątko Jezus i ofiarowali – jak prawdziwemu 
Królowi – swoje dary. 
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Kancelaria Parafialna 

Office Horus 
 
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    8 stycznia             Objawienie Pańskie 
 

 9:00        ✞  Janina Rhatigan w 2-gą rocznicę śmierci 
 
11:15         Za zmarłych Stanisława Kaznowskiego oraz  
                   Bronisława i Wiktorię Hreczuch od Danusi i  
                   Marka 
 
Od niedzieli 08.01.2023 do soboty 14.01.2023 Ojcowie 
Oblaci uczestniczą w corocznych rekolekcjach 
kapłańskich.       Módlmy się o owocne przeżycie rekolekcji 
dla naszych duszpasterzy. 

 

          SOBOTA   14 stycznia 
          17:00     For Parishioners 
 
 

Koło Przyjaciół Misji zaprasza na uroczyste obchody 30 
lecia w sobotę 4 Lutego po Mszy Św. 

Bilety do nabycia w biurze parafialnym. 
Osoby Dorosłe - $28 
Dzieci do 12 lat - $14 

 
 

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

  
    
 

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”. 

 

Objawienie Pańskie                            8 stycznia 2023 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem 
Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany 
przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki 
składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do 
wiary.  

   A w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi 
prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania 
z braćmi. Zatem to kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z 
Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż 
osobistym przykładem autentycznej wiary mamy pociągać innych ku Bogu. 

*** 
Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie 

kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i 
mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 

 Pragniemy przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my 
szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2020) 
oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem 
benedicat” i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z 
tego pięknego polskiego zwyczaju! 

*** 
Dziś przypada Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. 

Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte 
powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii, aby Dobra Nowina o 
zbawieniu przyniesiona przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże skutecznie dotarła 
na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych 
i poszukujących Boga.  

*** 
W poniedziałek, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Święto to 

zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować 
pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Ale zastanowimy się 
też nad własnym chrztem i powołaniem do zbawienia.  

Może warto przypomnieć sobie datę i miejsce naszego chrztu. Może warto 
zdać sobie sprawę, że przez własny chrzest stałem się dzieckiem Bożym, nowym 
stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, że przez 
chrzest święty rozpoczęła się moja komunia z Panem Bogiem, o której mam 
świadczyć własnym życiem wobec innych. 
 

Myśli ✞ Benedykta XVI 
 

Iść za Chrystusem oznacza zważać na Jego przykazania, odczuwać 
współczucie dla cierpiących, mieć serce dla ubogich. Oznacza także zdobyć się na 
odwagę, aby bronić wiary przeciwko ideologii, ufać Kościołowi oraz jego wykładni. 
 

Kapłan musi być człowiekiem, który dogłębnie zna Jezusa. Nie ma 
kapłaństwa na pół czasu i na pół serca, ono potrzebuje człowieka, który daje siebie 
a nie część swojego czasu. 
 

Maryja ukazuje się jako żywy namiot Boga, w którym chce On w nowy 
sposób zamieszkać pośród ludzi. 
 
Modlitwa jest wiarą wyrażaną aktywnie, kto się modli nie traci czasu. 
 
Obojętność jest grzechem właściwym poganom i jest znakiem pogan. 
 

Sąd Boży jest nadzieją, zarówno dlatego że jest sprawiedliwością jak i 
dlatego że jest łaską. 
 

Śmierć jest drogą nadziei, jest wybawieniem, ułaskawieniem ponieważ w 
niej całe nieoczyszczone upadłe w grzech istnienie zostaje odnowione i 
przetworzone na nowe 
 
 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym 
swim umysłem 
 

Na postawione Mu pytanie: „Które 
przykazanie w Prawie jest największe?"  
(Mt 22, 36) Jezus odpowiada: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoja duszą i całym swoim 
umysłem.  

To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego. Na tych dwóch przykazaniach 
opiera sie całe Prawo i Prorocy" (Mt 22, 
37-40) (Katechizm Kościoła Katolickiego, 
dalej: KKK 2055). 
 
 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg 
ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w 
miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 1J 
4,16 



  

W tym tygodniu patronują nam: 
9 I – św. Andrzej Corsini, biskup. Nawrócił się, gdy matka opowiedziała mu, że wyprosiła 
go u Boga gorącą modlitwą, bo nie mogła mieć potomstwa, a później razem z mężem 
złożyła ślub ofiarowania syna na służbę Bożą. 
 
11 I – św. Honorata, dziewica. Była najmłodszą z sióstr św. Epifaniusza, który osobiście 
nałożył na głowę siostry welon dziewiczy na znak oddania się jej na wyłączną służbę 
Bogu. 
 
13 I – bł. Weronika Nagroni, mniszka. Duch Święty obdarzył ją szczególnymi darami i 
Bożą mądrością. Radzono się jej nawet w bardzo trudnych i zawiłych sprawach. 
 
14 I – św. Feliks z Noli, prezbiter. Nad jego grobem został uzdrowiony św. papież Damazy, 
o czym zaświadczył on w poemacie napisanym na cześć św. Feliksa. Świętego wzywa się, 
aby chronił przed krzywoprzysięstwem, kłamstwami, fałszywymi świadkami i chorobami 
oczu. 

*** 
  Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania. W 
tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 9 kwietnia. 

 
W każdą niedzielę – Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie 

wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. 
 
Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni: 
 
- Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post, jest w tym  
roku 22 lutego; 
 
- uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 21 maja; 
 
- uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 28 maja; 
 
- uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 11 czerwca. 
 
W dniu 3 grudnia przypada pierwsza Niedziela Adwentu. 
 
Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we wspomnienie 

wiernych zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. 
Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie 
wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. 

 
W. Amen. 

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. 

 

  
  

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 

Siostra Małgorzata 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: 

26 grudnia 2022 
Składka niedzielna  $  2.807,00 
Składka świąteczna                   $ 13.117,95 
Składka na kwiaty                     $  200,00 
1 stycznia 2023 
Składka niedzielna                    $ 1.987,00  
Składka noworoczna                $ 1.932,00 
 
  
 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

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

  
 
 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. 

 
 
 
 
 

tel:(780)%20887-7083


 

 

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. 

INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA 

 

KANCELARIE ADWOKACKIE 

 
 

NAPRAWA SAMOCHODÓW 
FIX AUTO EDMONTON EAST 
6652-50 Street   Tel: (780) 450-8348 
Kazimierz Grudzień   
Edmontoneast@fixauto.com  
Blacharka, malowanie, naprawy 
powypadkowe. 

 

 

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. 

 

 

ORGANIZACJE POLONIJNE 

 
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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