
(J 1, 1-18) W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta… Władcy tego świata
wyobrażają sobie, że ludzi można umieścić w tabelkach, ponumerować, nadać im
miejsce w dokumentach i wtedy będą mieli nad nami realną władzę. Tymczasem
Jezus ma zupełnie inną propozycję. On nadaje nam imiona, a nie numery.               
Nie umieszcza nas w barakach ani w tabelkach. Jezus umieszcza nas w świecie,
który jest pełen możliwości, pełen różnorodności, pełen jakiegoś świętego chaosu,
który możemy wypełnić swoją osobowością, swoją pomysłowością, swoim
geniuszem, swoim pięknem. Taki jest Jezus! On każdego z nas traktuje bardzo
indywidualnie. Do każdego ma bardzo osobiste, wręcz intymne podejście. I to jest
coś, co powinno nas po raz kolejny zachwycić. W Boże Narodzenie odkrywamy, 
 że w Nim się rodzimy do prawdziwego życia. Chwała Bogu na wysokościach,            
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. 
Panie Jezu, dziękuję Ci, że tak dobrze mnie znasz i przychodzisz do mnie w tę noc.
Proszę, abym w Tobie odnalazł prawdziwe życie. Ty żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
 

"Wypłyń na głębię..."
KOMENTARZ DO EWANGELI I  25  GRUDNIA
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ks. Marcin Dziliński SChr
Administrator

 
Biuro parafialne

Office Hours
Poniedziałek - Czwartek

Monday - Thursday 
10:00AM - 3:00PM

Piątek-Friday - zamknięte-closed
 

Tel. 905-576-0434
sthedwigsos@archtoronto.org

www.sthedwig.ca
411 Olive Avenue

Oshawa, Ontario L1H 2P9

Msze święte Dnia Pańskiego 
Sunday Masses

Sobota – Saturday:   8:00AM (PL)
                              5:00PM (PL)
Niedziela – Sunday: 8:00AM (PL) 

                                9:30AM (ENG)
                              11:00AM (PL) 

 
 

 

Msze w dzień powszedni - Daily Mass
Monday  Wednesday  Friday: 7:00PM (PL) 

Tuesday  Thursday: 8:00AM (PL)
 
 

90 rocznica erygowania Towarzystwa Chrystusowego

70 lecie założenia parafii św. Jadwigi w Oshawie

LECTURE ON GOSPEL JANUARY 1  (ŁK 2 ,  16-21 )

A scene worthy of endless silent contemplation! The infant Son of the Most
High God, through whom all things came into being (John 1:3), should be
found in a stable, lying in a trough used for feeding animals. Mary had laid
him there after wrapping him up in bands of swaddling cloth. Astonishing!
Nobody could have made it up, but God wanted it so..
Shepherds were the poorest of the poor, yet God favours them and they are
the first to carry the Good News of the birth of the Saviour. “I want a Church
which is poor and for the poor” (Pope Francis).

http://www.sthedwigsparish.ca/
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Jaki jest sens wezwania  „Módlcie się,
aby moją i waszą ofiarę", „nasza (lub:

nasza i wasza) ofiara"?
 

Ofiarę złożył sam Jezus Chrystus.
Nie składa jej ani kapłan, ani
wspólnota, ale sam Chrystus

Uwielbiony przez ręce kapłana. 
To niesłychane szczęście, że

Chrystus „włożył" w ręce żywego
Kościoła swój DAR dla Ojca. Dar,

który był wyrazem Jego miłości dla
swego Ojca i dla ludzi. Dar

posunięty do oddania swego życia
na krzyżu. Polecił

to oddanie się Ojcu „czynić na swoją
pamiątkę" aż do czasu Jego

powtórnego przyjścia. Uczestnik
liturgii eucharystycznej nie może
pełniej, lepiej, doskonalej uczcić

Boga jak właśnie przedkładając DAR
Jezusa Bogu Ojcu. Nie zapominamy,

że ów DAR kosztował
Jezusa własne życie. Jezusowy DAR

miłości za mnie i dla mnie, dla
mojego zbawienia domaga się

„współdaru" w tej samej tonacji, 
a więc miłości, odejścia od siebie,

wyjścia ku drugiemu, realizacji
miłości - fundamentu

człowieczeństwa. Szczerość „mojej"
miłości, prawda daru będzie się

wyrażać w „mojej ofierze", tj. wysiłku
przebaczenia, pojednania,
zachowania przykazań itp.
Wspomniane na początku

sformułowanie „moją i waszą ofiarę"
ma zasygnalizować to zadanie,
uwrażliwić na nie uczestników.

Równocześnie ukazuje sens naszych
wyrzeczeń, które -włączone w czyn

Chrystusa - pomnażają dobro całego
Kościoła i ludzkości, a nas samych
uczłowieczają. Sformułowanie to
uwydatnia konieczność osobistej

współofiary. 
I ten element winien być

zaznaczony.

By zrozumieć Eucharystię... Poniedziałek - Monday  Grudzień 19
7:00 PM O Boże Bł. i opiekę M. Bożej oraz łąskę uzdrowienia

Ducha, Duszy i CIała dla Pawła Frost - Znajomy

Wtorek - Tuesday Grudzień 20
8:00 AM
Środa - Wednesday Grudzień 21       Roraty
7:00 PM † Włodzimierz Bro jacz -  Córka z  Rodziną

Czwartek - Thursday Grudzień 22
8:00 AM †  Władysław Gandera -  Córka z  Rodziną

Piątek - Friday Grudzień 23                   Rorarty

7:00 PM † Zdzisław Książek (5 r. śm.) - Żona

6:00 PM Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Sobota - Saturday Grudzień 24

12:00 AM
      PL

 † †  Maria, Roman, Aleksander Lekarczyk - Syn i Brat

10:00 PM
  ENG/PL  ††   Eugen ia  & A lb in  Adamowicz  -  Syn

Niedziela - Sunday Grudzień 25           
9:30 AM ††  Franciszek i Józefa Michno - Córka z Rodziną

11:00 AM
1) Za naszych parafian i dobrodziejów- Ks. Marcin
2) O pokój w Ukrainie i na świecie
3) Dziękczynna z ok. 50 r. ślubu Barbary i Leszka Rzeźniczek z prośbą o Boże
Bł. i opiekę M. Bożej - Przyjaciele
4) O Boże Bł. dla Agnieszki Mróz i całej Rodziny
5) W intencji pomagających przy sprzątaniu i dekorowaniu kościoła oraz ich
rodzin
6) O Boże Bł. dla ofiarodawcy tegorocznych choinek Piotra Konczalskiego i
Rodziny
7)  Dziękcz. z prośbą o wszelkie potrzebne łaski do zbawienia dla Lindy Smith
8) † Andrzej Szperling (6r.śm.) - Żona z Synem
9) † Władysław Słomiany (35 r.śm) - Żona
10) † † Helena Liszczonek i Maria i Stefan Moczulski - Rodzina
11)  † Aniela Mąka - Rodzina Janczak

 

† W intenc j i  Dusz Czyśćcowych



 
 

 
 

" W RĘCE TWE, PANIE, SKŁADAM
DUCHA MEGO. 

TY BOWIEM JESTEŚ MOJĄ SKAŁĄ I
TWIERDZĄ, *  

KIERUJ MNĄ I PROWADŹ PRZEZ
WZGLĄD NA SWE IMIĘ."

(RZ 15 ,7 )

5:00 PM O Boże Błogosławieństwo dla Parafian na Nowy Rok
2023

Niedziela - Sunday Styczeń  1

9:30 AM

8:00 AM

† †  Zm. rodzeństwo Jan, Józef oraz Hanna i Rodzice
Władysław i Janina - Rodzina
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7:00PM Roraty dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy w każdą środę
20.12. 5:00PM - Ubieranie Żłóbka i
generalne sprzątanie kościoła
(prosimy wszystkich o zaangażowanie i
poświęcenie 2h dla swojego kościoła i
wspólnoty. 
1.01. 2023 o 11:00AM Msza św. z
udziałem dzieci/ kazanie dla dzieci
6.01. 8:00PM Kurs Lektorów i
Psalmistów
8.01. - Trzech Króli. Poświęcenie
Kredy
8.01. - Opłatek Parafialny

Nadchodzące wydarzenia:

Piątek - Friday Grudzień 30

7:00 PM † I rena Sztukowska -  Córka
6:00 PM Adorac ja  Najświętszego Sakramentu

Sobota - Saturday Grudzień 31

Nabożeństwo na zakończenie Roku z Adoracją
Najświętszego Sakramentu

4:00 PM

11:00 AM
1) Za naszych parafian i dobrodziejów- Ks. Marcin
2) O pokój w Ukrainie i na świecie
3) O Boże Bł. i opiekę M. Bożej dla Antoniny Heleny Kołodziej 
z okazji urodzin - Rodzice i Siostra
4) † Aniela Mąka - Rodzina Jurczyk

  

(PS 24 )

"PRZYBĄDŹ, O PANIE, TYŚ JEST
KRÓLEM CHWAŁY."

 

Wtorek - Tuesday Grudzień 27
8:00 AM

Poniedziałek - Monday Grudzień 26

7:00 PM

Środa - Wednesday Grudzień 28          
7:00 PM †  Władysława Bednarska (17r. śm.) - Feliks i

Krystyna

Czwartek - Thursday Grudzień 29
8:00 AM 10:00PM  "Pasterka" ENG/PL

12:00AM   "Pasterka" PL

9:30AM      Msza św. ENG
11:00AM    Msza św. PL

11:00AM    Msza św. PL
7:00PM      Msza św. PL

Święta Bożego Narodzenia
24 grudnia:

25 grudnia:

26 grudnia:

 11:00 AM †  †   Helena Liszczonek oraz Stefan i Maria
Moczulski - Rodzina

Dziękczynna za posługę w naszej parafii z prośbą o
Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla
organisty Pawła Gardzińskiego

† Jan Balwinczak - Żona z Rodziną

O Boże Błogosławieństwo dla Taty Jerzego Kołodziej
oraz i  Babci Wandy Sowy z okazji urodzin - Synowie i
Wnukowie z Rodzinami

8:00 AM † Leon Dragon (1r. śm.) - Rodzina

† W intenc j i  Dusz Czyśćcowych



 
 

 
 

" „NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI I
STRZEŻE. NIECH PAN ROZPROMIENI

OBLICZE SWE NAD TOBĄ, NIECH
CIĘ OBDARZY SWĄ ŁASKĄ. NIECH

ZWRÓCI KU TOBIE OBLICZE SWOJE
I NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM”.

TAK BĘDĄ WZYWAĆ IMIENIA
MOJEGO NAD IZRAELITAMI, A JA IM

BĘDĘ BŁOGOSŁAWIŁ»."
 

(LB 6 ,  22-27 )
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(PS 67 )

"BÓG MIŁOSIERNY NIECH NAM
BŁOGOSŁAWI.."

 
 

Boże Narodzenie, A.D.2022
Gdzieś w dali słychać ryk samolotu,

klekot KaEmów* zagłusza ciszę,
wybuchy wojny grzmią nad kolędą

i wigilijnej pieśni nie słyszę.
Choinka płonie rażona gromem,

ogniem pocisków w noc wystrzelonych,
w tę Noc jedyną, gdzie Bóg się rodzi,

od dwóch tysięcy lat Uwielbiony.
Oddając pokłon Bogu, co z Nieba

na Ziemię zstąpił, by nieść nam Pokój,
w pokorze, ufni dar ten bierzemy,

dobrą nowinę głosimy wokół..
Ufni, że Dzień ten uciszy działa,

we wszystkie cztery kierunki świata,
polską kolędę, że "Bóg się rodzi..."

na przeciw Złemu wszem pieśń tę ślemy!
Łamiąc się kruchym opłatkiem z chleba,

przy Wigilijnym Stole siadamy,
ściskając Wszystkich, którzy nam bliscy

do wspólnych modłów zapraszamy
Chcemy wymodlić świat bez wojen,

świat, w którym codzień słońce świeci,
bez chorób, bólu, upokorzenia,

gdzie zawsze syte, szczęśliwe dzieci...

Święta Bożego Narodzenia 2022 r.

Wiesław Sadowiński
 

* KaEm (KM) – karabin maszynowy
 
 

5:00 PM † †  Stanisława i Bronisław Dąbkowski - Syn z Rodziną

Niedziela - Sunday Styczeń  8 

9:30 AM
8:00 AM †† Leontyna Fal i Antonina Jedynak

Piątek - Friday Styczeń 6

7:00 PM ††  Anna i  Jan P iekarnik -  Jas ia  z  Rodziną

6:00 PM Adorac ja  Najświętszego Sakramentu

Sobota - Saturday Styczeń 7
†† Rita & Harold Tindale - Son 8:00 AM

11:00 AM
1) Za naszych parafian i dobrodziejów- Ks. Marcin
2) O pokój w Ukrainie i na świecie
3) O Boże Błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin dla
Teresy Wierzbińskiej - Przyjaciółka
4) O Boże Bł. dla Andrzeja i Marii Pawlikowskich
5) † Władysław Kołodziej (2 r. śm.) - Bratanek z Rodziną

  

Wtorek - Tuesday Styczeń 3
8:00 AM

Poniedziałek - Monday Styczeń 2
7:00 PM O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla

Eugenii Hader i Marii Zakrzewskiej z ok. urodzin -
Rodzina

Środa - Wednesday Styczeń 4    
7:00 PM ††  Natalia Pieciul (8r. śm.) oraz zmarli 

z Rodziny - Córka z Rodziną

Czwartek - Thursday Styczeń 5
8:00 AM

† Józef Rzeszut - Żona z Dziećmi

Świeca przy tabernakulum pali się w intecnji:
ś.p. Zdzisław Książek (5 r. śm.) - Zofia 

In thanksgiving on the occasion of the 5th Wedding
Anniversary of Miranda and Neil Sluman and for
further God's blessings and graces.
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Sakramenty Święte
SAKRAMENT CHRZTU / BAPTISM

Please contact Parish Office at
least one month before the
planned date of baptism.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA /
MARRIAGE

Couples are required to make
personal arrangements with the
priest one year prior to the
desired date of marriage.
Participation in a marriage
preparation program is obligatory. 

SAKRAMENT POJEDNANIA /
RECONCILIATION

Do Sakramentu Pojednania
(Spowiedzi Św.) można przystąpić
pół godziny przed każdą Mszą św. 
The Sacrament of Penance
(Confession) is offered half an
hour before each Mass.
 

POGRZEB/ FUNERAL
Wszelkie sprawy związane z
organizacją pogrzebu
rozpoczynamy od spotkania z
ks. Marcinem Dzilinskim SChr
w parafii a nie od domu
pogrzebowego. 
All matters related pertaining
to the organization of the
funeral you should begin with a
meeting with Fr. Marcin
Dziliński SChr in the parish, not
with the funeral home.

Kopertki na ofiary na 2023 rok już są wystawione na stolikach                
za ławkami. Prosimy o jak najszybszy odbiór. Osoby, które               
nie znalazły swoich kopert proszone są o kontakt z biurem
parafialnym w celu nadania numeru na nowy rok kalendarzowy.
Wszystkim osobom składającym ofiarę polecamy posiadanie
kopert ze względu na wygodę jak i możliwość otrzymania                
za składane ofiary tax receipts. Uprzejmie prosimy aby na 1szej
kopercie złożonej w Nowym Roku zamieścić swoje aktualne dane
adresowe i numer telefonu.
Envelopes for the offerings for 2023 are already displayed on the
tables behind the pews. Please pick up your envelopes as soon as
possible. Those Parishioners who have not found their envelopes
are asked to contact the parish office in order to assign a number
for the new calendar year. We recommend all people making              
a donation to have envelopes because of the convenience and
receiving tax returns. We kindly ask you to include your current
address and telephone number on the first envelope.

Wydarzenia

Wszystkie Dzieci i Młodzież chętne do śpiewania na Chwałę Panu
zapraszamy do zapisu do Scholi Dziecięcej i przyjście na Mszę
świętą 1 Stycznia 2023 o godzinie 11:00. 
Msze św. z udziałem Dzieci oraz kazaniem dla Dzieci będą
odbywały się w każdą 1szą niedzielę miesiąca. Zapraszamy.

MSZA ŚW. Z  UDZIAŁEM DZIECI

KOPERTKI  /  ENVELOPES  

W Uroczystość Trzech Króli zapraszamy Pana Jezusa do naszego
życia i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały
Nowy Rok. Razem zgromadzeni nagrzewamy metalową podstawkę
lub folię aluminiową, którą zasypujemy kadzidłem z miłością
i pokorą robimy znak krzyża prosząc tym samym Boga o Jego
obecność w tym domu. Następnie naznaczamy nasz dom kredą
prosząc Pana o błogosławieństwo tego miejsca i domowników.
Drzwi oznaczamy literami: C † M † B 2023 (skrót od łacińskiego
zdania Christus Mansionem Benedicat – niech Chrystus
błogosławi to mieszkanie/ Christ bless this house) lub, jak wolą
inni: K † M † B 2023 – pierwszymi literami imion Trzech Mędrców:
Kacpra, Melchiora i Baltazara, i wpiszmy obecny rok – 2023.                
W czasie każdej Mszy Świętej 8 stycznia ks. Marcin poświęci
kredę i kadzidło, które można będzie zabrać do domu.                     
Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na fundusz
ministrancki. 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI  /  EP IPHANY OF THE LORD                              
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Poświęcone Opłatki Wigilijne

możliwe do nabycia w
koszyczku przed ołtarzem. 

W kaplicy - Kartki świąteczne/
Blessed Christmas Eve Wafers

- purchase possible at the
front of the Church. In the
chapel - Christmas cards

 
 
 

Opłatek u Weteranów!
Stowarzyszenie Weteranów

Armii Polskiej zaprasza
członków i członkinie wraz 
z rodzinami na OPŁATEK w

dniu 22 Stycznia 2023 
o godz. 2PM. Bilety w cenie

$15 od osoby, dzieci do lat 10 
za darmo. Sprzedaż biletów

przy wejściu. Proszę
rezerwować miejsca do dnia 

17 stycznia 2023r.
 pod numerem telefonu 

905 579 9187.
Można zostawiać informację

na sekretarce.
 
 
 
 
 

Dzienniczek św. siostry Faustyny

Ogłoszenia

(Dz. 347) 25 XII 1934. Pasterka. Kiedy wyszła Msza święta, zaraz mnie
zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie, radość zalała mi duszę.    
 W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności
nieporównanej.
Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając
swoje rączęta. Kiedy nastąpiło podniesienie – Dziecię nie patrzyło
się na kaplicę, ale w niebo; po podniesieniu znowuż się patrzyło na
nas, ale króciutko, bo jak zwykle zostało przez kapłana połamane 
i zjedzone. Ale zapaseczkę miało już białą. Na drugi dzień widziałam
tak samo i na trzeci dzień tak samo. Radość, jaką miałam w duszy,
trudno wypowiedzieć. Powtórzyło się to widzenie w trzech Mszach
świętych tak samo jako w pierwszych.
(Dz 575) 25 XII 1935. Pasterka. W czasie Mszy świętej znowuż
ujrzałam małe Dzieciątko Jezus, niezmiernie piękne, które z radością
wyciągało rączęta do mnie. Po Komunii świętej usłyszałam te słowa:
Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy Mnie
przyjmujesz w Komunii świętej, ale
zawsze. W radości wielkiej przeżywałam Święta te.
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Z wielką radością zawiadamiamy, iż 8 stycznia 2023 o 12:30PM
odbędzie się "Opłatek Parafialny" - uroczysty, polski, świąteczny
obiad. Tradycyjne dania i smaczne desery. Bilety można zakupić
po Mszach świętych oraz w biurze parafialnym. Jak zawsze
będziemy wdzięczni wszystkim sponsorom za ofiarowanie
Prezentów  na Loterię. Jest to ogromna pomoc. Z wdzięczności
za wszystkich darczyńców odprawiana jest co tydzień Msza
świeta. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego,
radosnego i smacznego świętowania. 

OPŁATEK PARAFIALNY                             

SPONSORZY BIULETYNU                           
Minął kolejny rok drukowania naszego cotygodniowego
biuletynu parafialnego. Biuletyn ten wypełniony jest faktami  
z życia naszej parafii. Oczywiście wraz z drukiem związane są
dość spore koszta. Dziękujemy Wam za możliwość drukowania
naszego biuletynu i liczymy na kolejny rok sponsorowania.
Życzymy Wam sukcesów w Nowym Roku 2023 a wszystkich
Parafian zachęcamy do korzystania  z Waszych usług. Szczęść
Boże!!! Wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem swej
firmy w naszym biuletynie, prosimy o kontakt z biurem
parafialnym w tej sprawie. Osoby i firmy przyczyniają się  
do opłacania wszystkich operacji biurowych, między innymi  
do zakupu papieru, opłat za leasing drukarki i samego
drukowania. 
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JesusJesusJesus

In Jesus, God's Son, God gives us the most precious gift. Through his birth we are reborn, and we are enabled to live in the
light of him who is the radiant light of God's glory. Christ makes it possible for us to share God's life.

The incredible hush and stillness of Christmas Day always reminds one a new and forcibly uniqueness of this day of mystery
and joy. Famously, in the past, hostilities have ceased, enemies have fraternized. People seek out their family and friends,

and there is an attempt, however fleeting, to be kinder, more open and sympathetic. All these precious qualities promises to
the birth of Jesus, the advent of God-with-us, Emmanuel.

With deep joy and gratitude, I extend to you my prayerful best wishes for a holy and blessed Christmas. I extend to all of you
an open, grateful heart of welcome. May the Love, Joy and Peace of Baby Jesus be in your hearts and your homes. As we will
celebrate Christmas Masses as one big parish family, each one of you can be sure and certain that you are all remembered at

the Holy Sacrifice of the Mass and in the Liturgy of the Office. I would like to thank all of our parishioners for your
commitment to our parish this past year. The giving of your time, talent and treasure to the Lord continues to bear fruit for
the Kingdom of God. I would also like to extend my gratitude to all who worked so hard to make our Christmas celebrations

truly wonderful. Thanks to all who were involved in decorating our church and setting up for the different liturgies, this
season and throughout the liturgical year. And a special thank you to the devoted members of the various ministry’s in our
parish and especially to those few who work quietly, behind the scenes. May all my dear parishioners be over shadowed
with the mighty and powerful blessings of the Baby Jesus. May Mary, the Mother of the Child Jesus and our Mother, watch

over you and our beloved St. Hedwig's Parish always.
 
 
 

W Jezusie, Synu Bożym, Bóg Ojciec daje nam swój najcenniejszy dar. Poprzez narodziny Jezusa Chrystusa odradzamy się 
i stajemy się zdolni żyć w świetle Tego, który jest światłem chwały Bożej. To Chrystus umożliwia nam udział w Bożym życiu.

Niesamowita cisza i bezruch Bożego Narodzenia zawsze na nowo przypomina o wyjątkowości tego tajemniczego 
i radosnego dnia. Znane są fakty, że w przeszłości działania wojenne ustały, wrogowie się zbratali, ludzie szukali rodziny 
i przyjaciół. Pojawiają się pragnienia bycia milszą, bardziej otwartą i życzliwą osobą. Wszystkie te cenne cechy obiecują

narodziny Jezusa, przyjście Boga z nami, Emmanuela.
Z głęboką radością i wdzięcznością składam najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. 

Kieruję do was wszystkich wyrazy szacunku. Niech Miłość, Radość i Pokój Dzieciątka Jezus zagości w Waszych sercach 
i domach. Msze święte „pasterki” i w uroczystość Bożego Narodzenia będziemy celebrować jako jedna wielka rodzina

parafialna. Każdy z Was może być pewien, że wszyscy będą pamiętani podczas Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. 
Pragnę podziękować wszystkim parafianom za zaangażowanie na rzecz naszej parafii w minionym roku. Oddawanie czasu,

talentów i zdolności Panu nadal przynosi owoce dla Królestwa Bożego. Chciałbym również podziękować wszystkim, 
którzy tak ciężko pracowali, aby nasze święta Bożego Narodzenia były naprawdę wspaniałe. Dziękujemy wszystkim, 

którzy byli zaangażowani w dekorowanie naszego kościoła i przygotowywanie różnych liturgii w tym okresie i w całym roku
liturgicznym. Specjalne podziękowania dla oddanych członków różnych duszpasterstw w naszej parafii, a szczególnie 

dla tych nielicznych, którzy pracują cicho, za kulisami.
Niech wszyscy moi drodzy Parafianie będą otoczeni potężnym błogosławieństwem Dzieciątka Jezus. Niech Maryja, 

Matka Dzieciątka Jezus i nasza Matka, czuwa zawsze nad Wami i naszą umiłowaną Parafią św. Jadwigi Śląskiej.
 

                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                      -ks. Marcin Dziliński SChr.
 
 

Życzenia dla moich drogich Parafian

Merry Christmas and a Happy New Year !Merry Christmas and a Happy New Year !

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2023!Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2023!



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam pokoju
Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech
nadchodzący Nowy Rok przyniesie Wam wiele łask Bożych. 
On the occasion of Christmas, I wish you all Christ's peace,

health and God's blessing. May the upcoming New Year bring
you many God's graces.   - Maria Fotheringham

                                                
       B o o k k e e p i n g ,  A c c o u n t i n g  

        &  I n c o m e  T a x  S e r v i c e s
         Tel: 905 728 8147

        books@smallbusinessbooks.ca
            smallbusinessbooks.ca
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Życzenia od Sponsorów

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Dużo ciepła, dobroci i miłych
chwil w rodzinnej atmosferze. Spełnienia

planów i samych sukcesów 
w nadchodzącym Nowym Roku 2023.

Dla całej Polonii 
 

życzy 
Stowarzyszenie

Weteranów.
 
 

Chwała bądź Bogu na wyskości 
a ludziom pokój  w niskości. 

Narodził się Zbawiciel.
 
 

Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego i 

Błogosławionego Roku 
życzy wszystkim Parafianom 

Barbara's Services
-Barbara Rzeźniczek z Rodziną

 
 
 

Pokój zamieszka, kiedy
Pan przybędzie. 

W adwentowej
refleksji, w skupieniu

przy konfesjonale, 
w ciszy wyczekiwania
na wigilijną gwiazdę,

do gorącego 
i otwartego serca niech
przyjdzie Pan i umocni

nas swoim pokojem,
byśmy go mogli

rozdawać wszędzie
tam, gdzie niepokój.

Błogosławionych świąt
Bożego Narodzenia
życzy Towarzystwo
Różańca Świętego

 
 
 

Ofiary za umieszczone tu
życzenia miały wkład na

pokrycie kosztów dekoracji
świątecznej w naszym

kościele. Serdecznie
dziękujemy 
i życzymy 

Bożego Błogosławieństwa



13 .02 . 20 .02 .
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Wigilia - Wiara i Tradycja

Na początku prowadzący modlitwę zapala świecę i mówi: Światło Chrystusa.
Następnie wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen
Następuje moment, w którym prowadzący czyta fragment z Ewangelii św. Łukasza (Łk 2, 1-14):

Prowadzący: Oto Słowo Boże.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa przed podzieleniem się opłatkiem

Wieczerza wigilijna rozpoczyna się zaraz po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki. W sposób symboliczny
nawiązuje ona do Gwiazdy Betlejemskiej, która wskazywała Trzem Królom drogę do nowo narodzonego Jezusa.
Podczas kolacji stół powinien zostać nakryty białym obrusem oraz przyozdobiony świątecznymi dekoracjami. 
Oprócz potraw należy położyć na nim świecę, opłatki i Pismo Święte. Zgodnie z tradycją najstarszy członek rodziny
odczytuje tego dnia fragment Biblii, mówiący o narodzinach Jezusa Chrystusa.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy
nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł   
 do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:   
 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego można odśpiewać kolędę "Bóg się rodzi".

Po odśpiewaniu kolędy następuje moment dzielenia się opłatkiem ze swoimi bliskimi. Jednak zanim to zrobimy,
wszyscy obecni na wieczerzy powinni wspólnie przeczytać słowa następującej modlitwy:

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna
 dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, 
z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się
podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością   
i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą   
i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających
jakiekolwiek cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan
mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje.   
 Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami    
i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą.
Ulecz z nienawiści serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i
krzywdy.
Następnie wszyscy odmawiają: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu oraz Wieczne odpoczywanie za bliskich,
których już z nami nie ma. Po skończonej modlitwie następuje dzielenie się opłatkiem.

https://slask.naszemiasto.pl/tag/spis-ludnosci#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul


Ogłoszenia
 

Posługa lektorów 17.07
5 :00

L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

M. JAGIEŁŁO
8:00

L1
L2

MP

G. ZAKRZEWSKA

T.  WILCZEWSKI

T .  WILCZEWSKI

1 1 :00
L1
L2

MP

I .  KRYŃSKA

E.  KOWALCZYK

I .  KRYŃSKA

9:30
L1
L2

MP

E.  SZCZEPAŃSKI

E .  SZCZEPAŃSKI

M.  FOTHERINGHAM

Prosimy lektorów o
zorganizowanie zastępstwa w

przypadku nieobecności

Posługa lektorów 25.12.
1 1 :00

L1
L2

MP

T.  WILCZEWSKI

T .  WILCZEWSKI

A.  KOŁODZIEJ
9:30

L1
L2

MP

M. LACH

J .  RZESZUT

E.  SZCZEPAŃSKI
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ZAPS POLISH STREET FOOD ZAPRASZA NA
PYSZNE ZAPIEKANKI,  PLACKI

ZIEMNIACZANE,  ZUPY I  RACUCHY Z
JABŁKAMI!  

ZNAJDZIECIE NAS NA DUŻYM PARKINGU
DLA FOOD TRUCKÓW POD ADRESEM 2867
BRIDLE RD N,  OSHAWA (SKRZYŻOWANIE

WINCHESTER I  SIMCOE,  OKOLICE NOWEGO
COSTCO).DOSŁOWNIE 1  MINUTA OD 

HWY 407!  
 

Posługa lektorów  24.12.
10 :00PM

L1
L2

MP
M. FOTHERINGHAM

I .  KRYŃSKA

M. JAGIEŁŁO

12 :00AM

L1
L2

MP

E.  KOWALCZYK

A.  KOŁODZIEJ

A.  GARDZIŃSKA

Posługa lektorów 26.12.
7 :00PM

L1
MP

A.  GARDZIŃSKA

1 1 :00AM
L1

MP M. CZAJOWSKA

E.  KOWALCZYK

Posługa lektorów 1.01.2023
8:00

L1
L2

MP

T.  WILCZEWSKI

T .  WILCZEWSKI

M.  CZAJOWSKI

9:30
L1
L2

MP

M. FOTHERINGHAM

M. FOTHERINGHAM

M. FOTHERINGHAM
1 1 :00

L1
L2

MP

I .  KRYŃŚKA

I .  KRYŃSKA

A.  KOŁODZIEJ

5 :00
L1
L2

MP

M. JAGIEŁŁO

Z.  SOKOŁOWSKA

D.  BAGIŃSKA

Posługa lektorów 8. 01.
8:00

L1
L2

MP

M. CZAJOWSKI

T .  WILCZEWSKI

D.  WILCZEWSKI

9:30
L1
L2

MP

M. LACH

M. LACH

M. LACH
1 1 :00

L1
L2

MP

E.  KOWALCZYK

E.  KOWALCZYK

I .  KRYŃSKA

5 :00
L1
L2

MP

Z.  SOKOŁOWSKA

M. JAGIEŁŁO

D. BAGIŃSKA

PSALM: M.  STĘCHŁY PSALM: I .  DOROSZUK

PSALM: P .  GARDZIŃSKI PSALM: P .  GARDZIŃSKI

A.  GARDZIŃSKA



 
ZPWK GRUPA 21 UPRZEJMIE

ZAWIADAMIA, ŻE W MIESIACU
GRUDNIU SPOTKANIE PRZY 

 KAWIE I CIASTKU /WTOREK/
ZOSTAJE ODWOŁANE.

PRZEPRASZAMY . ŻYCZYMY 
 WESOŁYCH ŚWIĄT I DO

ZOBACZENIA W NOWYM ROKU.

KOLEKTA

TACA/COLLECTION $3 ,307

BEZ KOPERT/LOOSE $17 $15

POOR BOX $62

 04 . 12 .  1 1 . 12 .   

$155

FUEL $60 $940 

EASTERN EUROPEAN
CHURCH

$20

CHRISTMAS $10

$2 ,935

$110

$685

BIULETYN STRONA 11

a)

c) 
 
 

b) 
 
 

Nagrody uNagrody uNagrody u   
ks. Marcinaks. Marcinaks. Marcina

D L A  D Z I E C ID L A  D Z I E C I   
I  M Ł O D Z I E Ż YI  M Ł O D Z I E Ż Y

  które ze zdjęć pokazuje
miejsce narodzenia 

Pana jezusa?
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Grupy parafialne - Parish Groups
Komitet parafialny

Parish Counsil
Prezeska Żywego Różańca - Rosary Society
GRAŻYNA ZAKRZEWSKA 905-434-6362

Dekoracja Kościoła - Church Decor
DANUTA WUJEK 905-721- 1269

Koordynator Kolektorów - Coordinator of Collectors
STEFAN MICHALSKI  905-434-1813

Koordynator Lekcji Religii - Religion Education Coordinator
RENATA WÓJTOWICZ 905-441- 1992

Szkoła Polska im św.Jadwigi - Polish St.Hedwig's School
MONIKA SITARZ 905-571-4858

Rycerze Kolumba - Knights of Columbus #16229
HENRY RECZULSKI  905-728-2532

Zespół Pieśni i Tańca "Tatry"
FIL IP  ALEKSANDEREK 289-928-1969
ARLETA DOROSZUK 905-914-6578

Związek Harcerstwa Polskiego
ANNA DZIĘGIEL-KNUTEL 289-385-0230
ADAM KUBIK 289-600-2581

Prezes Związku Podhalan oddział Oshawa
STANISŁAWA MĄKA 905-259-7851

Stowarzyszenie Pań Św. Jadwigi
RENATA WÓJTOWICZ 905-441- 1 192

Koło Przyjaciół Harcerstwa
MARCIN TOMCZAK 289-600-8175

Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im. C.K.Norwida
KRYSTYNA ŚWIRSKA 905-434-1706

Koordynator Ministrantów - Coordinator of Altar Boys
KRYSTYNA PĘKAŁA 905-404-8026

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej
Parish Council President

JÓZEF PUZIO 289-512-5421

Przewodniczący Rady Finansowej
Finance Committee Rep.

JAN RZESZUT 905-925-6646

Księgowa
Parish Accountant

MARIA FOTHERINGHAM 905-728-8147

Parish Office
Secretary

ALEKSANDRA KOŁODZIEJ

Groundskeeper
JÓZEF ZAKRZEWSKI  905-434-6362

Organiści - Organists

MIRANDA CHIRCOP ENGLISH  905-447-9522

PAWEŁ GARDZIŃSKI  POLISH


