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1.01.2012  Po Sylwestrowych zmaganiach i wielkich balach w dwu polskich salach bankietowych, 

niedzielnym porankiem i sprawowaną Eucharystią rospoczęliśmy Nowy Rok 2012.  

Uroczyste błogosławieństwo  i złożone życzenia wlały wiele optymizmu w serca naszych 

Parafian na Nowy Rok. 

4.01.2012  W parafii św. Maksymiliana spotkanie opłatkowe polskich Księży prowincji Ontario z 

udziałem Ks. Kardynała Collinsa i 2-ch Biskupów pomocniczych.  

8.01.2012 Zaraz po Sumie odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich chętnych Parafian, które 

przygotowała Siostra Michalina wraz z grupą Wolontariuszy.  Wypełniona sala gromko 

śpiewała kolędy. 

15.01.2012  Kolejne spotkanie opłatkowe –tym razem w Domu Weteranów. 

26.01.2012 Udaliśmy się na dekanalne spotkanie z udziałem Bpa Regionu Ks. Bp. V. Nguyen. 

27.01.2012 Przybywa do nas Ks. Generał z wizytą.  Towarzyszy Mu także Ks. Prowincjał .  

Wieczorem spotkanie z Radą Parafialną.  W niedzielę Ks. Generał głosi kazania. 

12.02.2012 Uroczysta Msza św. z udziałem Sybiraków w rocznicę wywózki.  Z wielkiej grupy 

ocalonych pozostała już tylko garstka ok. 10 osób.  A było ich w Oshawie kilkadziesiąt. 

13. 02.2012 Ks. Proboszcz udaje się do Detroit by celebrowaćwraz ze Współbraćmi 95 urodziny     

Ks. Konrada Urbanowskiego. 

18.02.2012 Odwiedza naszą Parafię Ks. Kustosz Jerzy Karbownik ze Skarżyska Kamiennej. 

19.02.2012 Uroczysta Msza św. z udziałem harcerzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 

21.02.2012 Udajemy się do Mississaugi do Ojców Oblatów na Ostatki kapłańskie przed 

rozpoczęciem Postu. 

22.02.2012 Zarówno dzieci ze szkoły angielskiej, jak i nasi Parafianie – rozpoczynamy Wielki Post. 

23.02.2012 Kolejne Spotkanie Dekanalne naszego Regionu w Parafii św. Józefa w Oshawie. 

01.03.2012 W nowo wybudowanym polskim Kościele w Brampton spotkanie proboszczy 

polonijnych parafii z Bp. W. McGrattan – który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo 

etniczne w naszej Diecezji. 

11.03.2012 Po Gorzkich Żalach w Sali pod Kościołem pierwsze spotkanie Komitetu 

Organizacyjnego „60 lecia naszej Parafii” Główne Uroczystości przewidziane na 

październik, bo wtedy Parafia otrzymała stosowny dekret.  Gorzkie Żale w każdą 

niedzielę o 4 po południu.  Przybywa dobrze ponad 100 osób. 

12.03.2012 Początek „March Break” –Ks. Karol z grupą Ministrantów udaje się samolotem do 

Phenix.  Podwoje gościnności otworzył Ks. Jacek Wesołowski były Proboszcz w 

Oshawie. 
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15.03.2012 Udaliśmy się na Wielkopostny Dzień Skupienia Kapłanów naszego Regionu do Ośrodka 

Rekolekcyjnego Ojców Jezuitów Menrosa w Pickering. 

24.03.2012 W polskiej szkole sobotniej doroczny konkurs recytatorski.  Każde dziecko uczyło się 

wierszyka.  Finał wypadł okazale.  Najlepsi otrzymali nagrody i pojadą reprezentować 

szkołę na wyższym poziomie. 

29.03.2012 W godzinach porannych udaję się osobiście do Rezydencji Ks. Bp. V. Nguyen w sprawie 

raportu aktywności naszej Parafii – który trzeba będzie sporządzić.  Pozostaję u Biskupa 

na lunchu i omawiamy wiele spraw dotyczących naszej obecności w Diecezji.  

Wieczorem rozpoczynamy doroczne Rekolekcje Parafialne które prowadzi Ks. Andrzej 

Kowalczyk – Michalita – pełniący obecnie obowiązki Przełożonego na Kanadę.  

Codziennie 2 spotkania – poranne dla osób starszych i wieczorne dla pozostałych osób.  

Frekwencja bardzo dobra.   

2-5.04.2012 Codziennie jeden z nas udaje się do polonijnych Parafii Toronto z pomocą w spowiedzi.  

5-7.04.2012 Starannie przygotowaną Liturgią, uczestniczymy w Triduum Paschalnym. 

12.04.2012 Każdego roku w tygodniu po Wielkanocy zbiera się Konferencja Polskich Księży na 

Wschodnią Kanadę.  Każdego roku przybywa też z Polski zaproszony Biskup.  Naszym 

gościem w tym roku jest Ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz z Grodna.  Dwudniowe 

spotkanie zwykle gromadzi około 70 księży.  Tak było i w tym roku. 

14.04.2012 Wcześnie rano udajemy się autobusem do Wilna na polskie Kaszuby – tu w Kanadzie, do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.  Tam Uroczystościom przewodzi przybyły gość Ks. 

Bp. Kaszkiewicz.  On też wygłasza kazanie. 

15.04.2012 Po Uroczystej Sumie w parafialnej Sali - Święconka Parafialna. 

16.04.2012 Rano samolotem Ks. Karol udaje się do Pompano Beach na doroczną Konferencję 

Księży Chrystusowców.  Wyjazd Ks. Proboszcza stanął pod znakiem zapytania ponieważ 

następnego dnia miało miejsce spotkanie Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych 

pracujących w Diecezji Toronto z Ks. Kard. Collinsem.  Został na nie również 

zaproszony Ks Proboszcz Stanisław. 

20.04.2012 Rano spowiedź przed Bierzmowaniem klas 8-ch i próba dzieci przystępujących do I 

Komunii św. szkoły angielskiej.  Wieczorem na Roncesvalles Zebranie Komisji 

Rewizyjnej „Millenium”. 

21.04.2012 Sakrament Bierzmowania przyjeło 22 uczniów klas 8-ch.  Udzielił go Ks. Bp. V. 

Nguyen. 

22.04.2012 Dopiero dzisiaj Ks. Proboszcz poleciał do Pompano Beach na post konferencyjne 

reminiscencje.  Ks. Prof. B. Kołodziej czekał i udzielił stosownych pouczeń.  Odbył się 

też I Międzynarodowy Turniej Brydżowy w obsłudze własnej.  
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28.04.2012 Doroczne Zebranie „Millenium” instytucji przyznającej stypendia studentom polskiego 

pochodzenia.  Ks. Proboszcz pełni tam funkcję jednego z Dyrektorów i jest 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.  Wieczorem w Domu Kombatantów doroczny 

bal i wybór Miss Polonia 2012. 

29.04.2012 I Komunia św. grupy dzieci w języku angielskim.  Wieczorem kolejne Zebranie 

Komitetu Organizacyjnego obchodów 60 lecia Parafii. 

06.05.2012 Uroczyste obchody 3 Majowe wraz z Akademią po ostatniej Mszy św., oraz zakończenie 

roku szkolnego polskiej szkoły średniej. 

12.05.2012 Na święcenia kapłańskie w Hamtremik Ks. Tonniego Brooksa pojechał Ks. Karol.    

Wieczorem po Mszy św. Koncert z okazji Dnia Matki. 

13.05.2012 Wszystkim Mom wręczamy gożdziki z okazji ich święta. 

14.05.2012 Rozpoczynamy malowanie Kościoła – bo taka była decyzja Komitetu Jubileuszowego. 

20.05.2012 Dzieci I Komunijne doczekały się wreszcie swojej Uroczystości.  Pogoda dopisała.   

27.05.2012 Przez cały dzień głosi kazania w  ramach „Mission Appeal” Ks. Kan. George Tomchak – 

człowiek rodem z Filadelfii; Kapłan polskiego pochodzenia od 30 lat pracujący na 

Filipinach.                                                                                                               

Wieczorem zebranie Komitetu 60 lecia. 

31.05.2012 Ostatni dzień pobytu Sióst Misjonarek w Parafii.  Po 20 latach Wyższe Przełożone 

zadecydowały o odwołaniu Sióstr z Placówki.  Siostra Michalina jako ostatnia gasi 

światła. 

02.06.2012  Dziś 8 klasiści mają swoje uroczyste zakończenie podstawówki.     

03.06.2012 Ojciec Janusz Błażejak OMI – proboszcz największej polskiej paraii emigracyjnej 

obchodzi swoje 25 lecie kapłaństwa.  Pojechaliśmy na tą Uroczystość. 

10.06.2012 W pięknym i pobożnym nastroju przeszliśmy ulicami w koło bloku z Chrystusem 

Eucharystycznym jak przystało w Boże Ciało. 

11.06.2012 Na kilka dni na uroczystość 25 lecia kapłaństwa Ojca Janusza poleciał do Polski Ks. 

Proboszcz. 

18.06.2012 Zmieniamy godziny Mszy św. w tygodniu na czas wakacyjny.  Jeden dzień rano, drugi 

wieczorem. Poniedziałek - wieczorem, wtorek – rano i tak cały tydzień. 

02.07.2012 Ks. Karol udaje się na zasłużone wakacje do Polski.  Otrzymał już dekret, że po powrocie 

przenosi się do Calgary. 

11.07.2012 Wieczorne spotkanie w Kościele z Ks. dr. B. Jaworowskim – Misjonarzem św. Rodziny 

– cieszy się wielkim zainteresowaniem.  Mówi o zagrożeniach Rodziny i realnej 

obecności zła. 
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19.07.2012 Przybywa Ks. Jan Michalski – pielgrzym niestrudzony by asystować przy ślubie. 

01.08.2012 Po wakacyjnej przerwie rozpoczyna działalność niedzielna kawiarenka. 

15.08.2012 Udajemy się na Oblackie święto do Domu prowincjonalnego. 

17.08.2012 Przybywa do Parafii nowy Ksiądz Krzysztof Janicki a wraz z nim cala nadzieja. 

21.08.2012 Na pożegnanie Ks. Karola przez brać kapłańską przybywa Ks. Bp. Długosz, bawiący w 

Toronto; Ks. Jan Król i Ks. Jacek Cydzik.  Redemptoryści z Radia Maryja oraz zastępy 

kapłanów z całego Toronto. 

26.08.2012  Uroczyste pożegnanie Ks. Karola na wszystkich Mszach św. Było wiele łez i ciepłych 

wspomnień. 

27.08.2012 Dziś raniutko Ks. Karol autkiem jest odwożony do Calgary.  Po południu grupa 

młodzieży z Rzeszowa „Echo Sacrosongu” przybywa na 2 dni do nas.  Przewodniczy tej 

eskapadzie Ks. Andrzej Szpak _ słynny kapelan Hippisów z pielgrzymek pieszych na 

Jasną Górę.  Użyczamy gościnności i noclegów naszym Gościom. 

28.08.2012 Dziś Goście wystawiają Przedstawienie „Rzecz o stworzeniu świata” Pomimo czasu 

wakacji sala wypełniona po brzegi.  Goście zachwyceni, bo takiej frekwencji nie mieli 

nawet w Nowym Yorku i tamtej okolicy. 

08.09.2012 Kolejne spotkanie Rady Parafialnej i Komitetu Jubileuszowego.  Wchodzimy w faze 

konkretów. 

09.09.2012 W drodze na Rekolekcje do Detroit Ks. Proboszcz zatrzymuje się w Melrose gdzie 

odbywaja się obchody 50 lecia pobytu i pracy Ojców Michalitów w Kanadzie.  Na 

Uroczystości przybył obecny Przełożony Generalny oraz poprzedni Ojców Michalitów. 

10.14.2012 Przebywamy na Rekolekcjach u Ojców Kapucynów w Detroit. 

15.09.2012 Proboszcz udaje się do Parafii św. Teresy w Toronto na Uroczystości przejęcia Parafii 10 

lat temu przez Ojców Michalitów.  Przewodniczy Ks. Kard. Thomas Collins.  Są obecni 

Wyżsi Przełożeni Ojców Michalitów a także nowy Redaktor K.U.L., który wręcza medal 

za pomoc materialną szacownej Uczelni. 

18.09.2012 Na imieniny Proboszcza zjeżdża się grono Przyjaciół Księży. 

20.09.2012 Ks. Krzysztof spotyka się z grupą lektorów i obejmuje dowodzenie. 

23.09.2012 Wraz z przybyciem naszego Księdza obdarzonego różnymi talentami ogłaszamy, że 

każda Msza św. w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 11:00am będzie ukształtowana z 

myślą o dzieciach.  Ogłaszamy jednocześnie zapisy dzieci do scholi.  Trzeba też odnowić 

Zespół młodzieżowy, bo część starego składu wyjechała na studia poza Oshawę.  

Wierzymy, że Ks. Krzysztof porwie młodych. 
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24.09.2012 Ma miejsce spotkanie z Pryncypałem angielskiej szkoły elementarnej i ustalamy daty 

miesięcznych Mszy św. i spowiedzi dla szkoły i daty I Komuni św. i Bierzmowania. 

29.09.2012 Wyjeżdżamy na farmę do naszych Parafian, gdzie gromadzimy wszystkich naszych 

ministrantów na doroczne ognisko z pieczeniem kiełbasek i innymi atrakcjami.            

Wieczorem, we własnej Hali Związku Polaków w Kanadzie Grupy 21, odbył się 

Jubileuszowy Bankiet 90 lecia tej Organizacji. 

30.09.2012 Ks. Krzysztof w każdą niedziele po południu od czasu swojego przybycia organizuje 

mecze piłki nożnej dla ministrantów.  Chłopcy i młodzież chętnie przychodzą.                               

Ma miejsce ostatnie spotkanie Komitetu Jubileuszowego 60 lecia Parafii.  Wszystkie 

szczegóły dopracowane.   

01.10.2012 Rozpoczynamy różańcowy miesiąc. Codziennie po wieczornej Mszy św. tradycyjne 

nabożenstwo różańcowe.  Raz w tygodniu, w każdą środę przychodzą dzieci – to ich 

specjalne nabożeństwo.  

07.10.2012  W każdą I Niedzielę miesiąca po Sumie odbywa się nabożeństwo różańcowe dla 

członków Kół Żywego Różańca.  Dzisiaj jak gdyby inangurancja na cały przyszły rok.  

13.10.2012 W sobotni poranek Ks. Krzysztof wraz z naszymi 3 ministrantami udaje się do Holy 

Redeemer Parish w Pickering gdzie podczas Uroczystej Liturgi – Biskup naszego 

Regionu odznacza chłopców za gorliwość posługi przy Ołtarzu.  Tego rodzaju akcje mają 

także aspekt powołaniowy. 

14.10.2012 Na Mszy św. o 12:30pm rozpoczęcie roku szkolnego polskiej szkoły średniej im. K.C. 

Norwida.  Naszym gościem jest Generalny Ekonom Prowincji Ks. Zygmunt Ostrowski.  

On też głosi pożyteczne kazania.  Sprzedaje ponad 100 modlitewników. 

18.10.2012 Odbieramy z lotniska wieloletniego Proboszcza Parafii św. Jadwigi w Oshawie, 

Dostojnego Ks. Edwarda Mroczyńskiego, który przybywa na Jubileusz. 

19.10.2012 W łączności z Jasną Górą i całonocnym tam czuwaniem Ks. Krzysztof z grupą 

ministrantów i wiernych udaje się do Parafii św. Kazimierza w Toronto, gdzie odbywa 

się modlitewny wieczór w intencji Poloni, aby nie zatraciła skarbu wiary świętej. 

20.10.2012 W ramach potężnej akcji przeciw aborcyjnej skupiającej wszelkie wyznania i Kościoły 

„40 dni dla życia / 40 Days for Life” po raz drugi w tym roku ogłoszony jest tzw. „Polski 

Dzień dla Życia”.  Nasza Parafia i Parafia ze Scarborough pikietują klinikę aborcyjną 

przy 811 Lawrance Ave. Od 8am-8pm.  Akcja dobrze przemyślana i przeprowadzona. 

21.10.2012 Nastał dzień Uroczysty 60 lecia naszej Parafii.  Przed południem w Rzymie ma miejsce 

kanonizacja Kateri Tekakwiti – pierwszej indiańskiej świętej.  Na Uroczystości do 

Midland – miejsca męczeństwa pierwszych misjonarzy kanadyjskich – gdzie odbywają 

się Centralne Uroczystości udaje się deklaracja z naszej Parafii.                                      

Po południu na godz. 3pm, przybywa Ks. Bp. Vincent Nauyen by przewodniczyć 

Diamentowemu Jubileuszowi naszej Parafii.  Kościół pęka w szwach.  Wszystko 
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odświętnie i na najwyższych tonach.  Zaproszeni Goście ze świata polityki i lokalnych 

władz.  Wchodzą poczty sztandarowe naszych organizacji oraz bratnich zaproszonych z 

całego Toronto.  Wielka kolorowa kawalkada przesuwa się do Ołtarza.  Potężny śpiew 

całego ludu daje początek Uroczystościom.  Są obecni wszyscy: Ci którzy budowali – 

Oni z łezką w oku;  Ci którzy dojechali potem – też z wielkim sentymentem; Wreszcie CI 

którzy wyrośli z tą Parafią i w tej Parafii.  Są wszystkie Organizacje naszej Społeczności.  

Jest chór, scholka dziecięca i schola młodzieżowa.  Jest wreszcie Ks. Krzysztof ze swoim 

zespołem, który gra, dyryguje i zawiaduje wszystkim.  Miło być uczestnikiem tak pięknie 

przygotowanej rzymskiej liturgii.  Ministranci prawie jak klerycy w Seminarium wiedzą 

wszystko.  Bp. Głosi słowo Boże – sam emigrant z rozbitego statku wyłowiony na morzu 

przez japońskich rybaków – doskonale rozumie duszę emigranta.  Urodził się w 

Wietnamie.  Po liturgii przenosimy się do Hali Weteranów na Uroczysty Bankiet.  

Następuja mowy z zachowaniem wszelkich procedur.  Jeśli komentarz po polsku – 

tłumaczenie pojawia się na wielkim ekranie.  Jeśli po angielsku to jest odwrotnie.  

Podczas biesiady na ekranie pojawiają się zdjęcia dokumentujące cale 60 lecie.  Panuje 

wyjątkowy spokój, ciekawość i cisza.  Przemawiają ludzie z Parlamentu i władz 

lokalnych.  Poseł Prowincji Ontario brał ślub w naszym Kościele.  Mowy wygłaszają: Ks. 

Prow. P. Banderski T.Ch., Ks. Prow. M. Gil Oblat, Przewodniczący Polskich Księży na 

Wschodnią Kanadę/ obecnie Prob. w Mississauga Ks. J. Błażejak i wreszcie Ks. Prob. E. 

Mroczyński T.Ch.  Ks. Prob. Edward mówi o wielkim wkładzie pracy i o całym dziele 

budowania świątyni przez Ojców Oblatów, a także o historycznym momencie 

przekazania Parafii posłudze Chrystusowców.  Wielu Parafian wspomina owocną 

posługę Ks. Edwarda.  Szkoda, że nie mógł przyjechać Ks. J. Furman – pierwszy 

Proboszcz Chrystusowiec, także Ks. S. Poszwa, Ks. J. Michalski i Ks. J. Wesołowski – 

jako kolejni proboszczowie.  Tańczyły „Tatry” Panie Stowarzyszenia Weteranów 

przygotowały wspaniały posiłek.  Cała sala, scena i stoły były udekorowane na miarę 

wielkiego Jubileuszu.  Proboszcz nie szczędził słów podziękowania za tak pełne 

zaangażowanie wielu osób. 

22.10.2012 Przedstawiciele Konferencji Księży Polskich na Wschodnią Kanadę, Ks. Prob. Błażejak 

OMI i  Ks. Prob. Rakiej spotykają nowego Konsula Grzegorza Morawskiego, który kilka 

dni temu przybył do Toronto by pełnić swój urząd.  Nowy Konsul zapewnia o swoim 

przywiązaniu do Kościoła i wyraża chęć dalekosiężnej współpracy. 

28.10.2012 Niejako w przededniu Święta Zmarłych spotykamy się na naszym Katolickim Cmentarzu 

w kaplicy Mauzoleum, gdzie o godz. 2pm uczestniczymy we Mszy św.  Uroczystości 

Wszystkich Swiętych.  Uczestniczy dobrze ponad 300 osób zważywszy, że pogoda nie 

była najlepsza.  Po modlitwie Księża poświęcają groby i nowe pomniki.  Naszym 

gościem jest Ks. P. Ratajczak OMI – dyrektor Katolickiego Studia Młodych.  On też 

wygłasza kazania. 

01.11.2012 Uroczystość Wszystkich Świętych. W dekoracje wpisane są nazwiska 24 osób które w 

ostatnim roku odeszły do Pana.  Odprawiamy 4 Msze św.  Codziennie po Mszy św. 

czytamy wypominki i modlimy się za zmarłych. 
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06.11.2012 Udajemy się na Dzień Skupienia do Detroit. 

07.11.2012 Wieczór z Leszkiem Dakowiczem i projekcja jego filmu „Ja jestem”.  Mimo zwykłego 

dnia pracy frekwencja znakomita.  Film mocny a świadectwo twórcy wręcz wspaniałe.  

Żeby mieć takich auntentycznych świadków. 

11.11.2012 Nasze Święto Narodowe – Dzień Niepodległości.  Specjalną odezwą Kongres Poloni 

Kanadyjskiej zapraszał wszystkich Rodaków na uroczystą Sumę w intencji Ojczyzny.  Są 

Wszyscy i jest bardzo uroczyście.  Po Mszy św.  Zgromadzeni zeszli do Sali parafialnej 

na okolicznościową akademię i poczęstunek. 

12.11.2012 Rozpoczynamy nasze przygotowania do parafialnego Bazaru, który w tym roku ze 

wzglendu na Jubileusz przeniesiony jest na 1 sobotę grudnia.  Dziś grupa ok. 30 osób lepi 

kilka tysięcy pierogów w kuchni u Weteranów.  Mają tam odpowiedni sprzęt.  

Nawiedziliśmy nasze Panie. 

15.11.2012 Ważne spotkanie dekanalne w Brooklin. Obaj uczestniczymy. 

16.11.2012 Zrodził się pomysł, aby w poszcególnych dystryktach Metropolii Toronto zorganizować 

z okazji „Roku Wiary” procesję Bożego Ciała.  Kardynał wydał odpowiednie 

zarządzenia.  Dziś pierwsze spotkanie w domu Bpa. Vincenta w tej sprawie.  Uczestniczą 

wybrani tylko kapłani w liczbie 5.  Do tego grona powołano Ks. Proboszcza – jako 

eksperta z pewnym doświadczeniem. 

22.11.2012 Kolejne spotkanie Polskich Ethnic Council z Biskupem McGrattan.  Niektóre nasze 

Parafie mają poważny problem ze zwolennikami Ks. Natanka.  Ubierają się w czerwone 

płaszcze i uczestniczą we Mszach św.  Stanowisko polskiego Episkopatu jest jasne.  

Grupa takich przywódców próbuje wymóc na Biskupie legalizację ich Stowarzyszenia i 

jest poważny problem i spore rozbicie.  Na szczęście u nas bez tego problemu.   

25.11.2012 Uroczystość Chrystusa Króla - Nasze święto Patronalne.                                  

Niedziela „Jubileuszy Małużeńskich”; w naszej Parafi Jubilaci od 50 lat wzwyż otrzymali 

błogosławieństwa papieskie.  Odnowiono małżeńskie ślubowania.  Po Mszy św. o godz. 

11:00, w parafialnej sali – koncert „Cycyliada” – ku trzci patronki.  

28.11.2012  Rada Parafialna podsumowała Jubileusz i wyznaczyła obowiązki na Bazar. 

30.11.2012 Wszędzie gwarno i dudni pracą.  Ostatnie przygotowania przed Bazarem. 

01.12.2012 od samego rana ruch jak na jarmarku.  Od 10:00am otwarcie drzwi i cały czas tłumy.  Po 

2:00pm liczymy dochód.  Udało się i tym razem.  Niczego nie zabrakło.  Dochód bardzo 

ładny. 

6.12.2012 Spotykamy się na Adwentowym dniu skupienia dla kapłanów w Ośrodku Ojców 

Jezuitów.  Jest mądry „speaker”, spowiedź, adoracja i koniecznie dobry lunch. 

9.12.2012 Zbieramy specjalną kolektę na Kościół na Wschodzie bo to Druga Niedziela Adwentu.  

Tego dnia do dzieci po Mszy św. o godz. 11:00am przybywa prawdziwy Św. Mikołaj. 
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13.12.2012 Na opłatkowe spotkanie do Konsulatu R.P. zostali zaproszeni wszyscy Księża.  Cały 

personel Konsulatu w gali i piękne przyjęcie.  Niektórzy Księża bojkotowali ze względu 

na patową sytuację w kraju i traktowanie Radia Maryja i TV.Trwam.  Do trudnej sytuacji 

nawiązał Vice Przewodniczący Konferencjii Ks. Prob. Stanisław w swoim przemówieniu 

-składając życzenia.  Była życzliwa i konstruktywna odpowiedź Pana Konsula, który 

także złożył Kapłanom życzenia.  Po wspólnym śpiewie kolęd którym akompaniował Ks. 

Krzysztof w dobrych nastrojach rozjechaliśmy się do domów.  Pewnie warto będzi 

kontynuować podobne inicjatywy.   

14.12.2012 Odprawiamy Adwentową Mszę św. dla dzieci szkoły angielskiej po czym ma miejsce 

świąteczny obiad w Sali parafialnej dla wszystkich dzieci.  Woluntariuszki Mamy pięknie 

to przygotowały.  Podziwiałem ile dzieci potrafią zjesć.  Przybył także Santa Clause z 

Prezentami dla każdego. 

16.12.2012 Po Mszy św. o 12:30pm, polska szkoła sobotnia wystawiła przepiękne i mądre Jasełka.  

Począwszy od dekoracji poprzez całą choreografię i oprawę muzyczną na żywo –to 

zasługa naszego Pianisty -  już dawno nie widziałem tak pięknych jasełek.  Brawa dla 

nauczycieli.  Wszystkie teksty dzieci mówiły na pamięć i bez babulenia.  Piękny reportaż 

naszych jasełek ukazał się w dwu polonijnych tygodnikach torontońskich. 

17.12.2012 Rozpoczynamy przedświąteczną spowiedź.  Na pierwszy rzut idą dzieci szkoły 

angielskiej.  Klasa po klasie korzysta z Sakramentu Bożego Miłosierdzia.  Wieczorem w 

ramach katechezy spowiadamy dzieci polskiej szkoły. 

19.12.2012 W tym tygodniu, każdego wieczoru jeden z nas jedzie z pomocą / z posługą 

sakramentalną do polonijnych parafii.  Wieczorem stawiamy choinki i dekorujemy naszą 

świątynie. 

24.12.2012 Na wigilię udajemy się do znajomych.  Skończyły się dobre czasy gdy Siostra Michalina 

przygotowywała wigilijną kolację przez 20 lat.  Wieczorem przyciemnione światła w 

Kościele witają pierwszych uczestników Pasterki.  Jest odpowiedzni nastrój. O 10:00pm 

rozpoczynamy Pasterką z dominacją języka angielskiego.  Śpiewa chór i Pan się rodzi.  

O północy kolejna Pasterka w języku polskim.  Gdybyśmy w każdą niedzielę mieli takie 

tłumy. 

25.12.2012 Świąteczną Liturgią obwieszczamy całej Polonii prawdę o przyjściu Pana.   Jest 

świąteczny Biuletyn i specjalne życzenia Proboszcza.   Po Mszach ruszamy w teren by 

też celebrować.  

28.12.2012 Wieczorem przychodzą ministranci i dzieci ze scholi wraz z Rodzicami na wspólną 

celebrację świąt i łamanie się opłatkiem. 

30.12.2012 Dostojną Liturgią Niedzieli św. Rodziny zamykamy piękny czas świąt. 

31.12.2012 Po wieczornej Mszy św. nabożeństwem dziękczynno przebłagalnym zamykamy STARY 

ROK.  Śpiewamy Te Deum.  Widać już damy i gentelmenów gotowych do 

Sylwestrowych działań i szaleństw.  Dobrze, że wielu przybyło by podziękować.  Nocne 
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bankiety i bale porwały wszystkich.  Były szampany.  Także my skromni pracownicy 

winnicy Pańskiej, po chwilach rozkoszy udaliśmy się na zasłużony sen.  Tej nocy 

spaliśmy szybko, by rano powrócić do działań.   

W taki oto sposób nasz nadworny kronikarz, spisał z grubsza dzieje jednego roku. 

 

 

         

             

 

 


