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/
SW.
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Sobota/Saturday:17:00PL
Niedziela/Sunday:8:00PL,9:30EN,11:00PL
12:45PL


Mszew.iNaboestwawtygodniu/
WeekdayMassesandDevotions
Poniedziaek/Monday:7:30Msza/Mass

Wtorek/Tuesday:7:30Msza/Mass

roda/Wednesday:7:30Msza/Mass
18:30NowennadoMatkiBoskiejNieustajcej
Pomocy/NovenatoOurLadyofPerpetualHelp
18:40Msza/Mass

Czwartek/Thursday:7:30Msza/Mass

Pitek/Friday:7:30Msza/Mass
PierwszyPitek:pomszyAdoracja,Litania
iAktPowiceniaSercuPanaJezusa.
FirstFriday:aftermassAdoration,Litany
andActofConsecrationtotheSacredHeart
ofJesus.
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17:3018:30AdoracjaNajwitszegoSakramentu
iKoronkadoMiosierdziaBo ego/Adorationofthe
BlessedSacramentandChapletoftheDivineMercy
PierwszyPitek:dodatkowoLitaniaiAkt
PowiceniaSercuPanaJezusa(Koronkado
Mi.Bo .Prywatnie).
FirstFriday:additionallyLitanyandActof
ConsecrationtoSacredHeartofJesus(Div.
MercyChapletinprivate).

18:30Msza/Mass

Sobota/Saturday:7:30Msza/Mass
PierwszaSobota:pomszyAdoracja,Litania
LoretaskaiAktOddaniasiMatceBo ej.
FirstSaturday:aftermassAdoration,Litanyof
LoretoandActofConsecrationtotheBlessed
VirginMary
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umierajcegoproszdzwoni :9055440726.
Jelipotrzebajestnaga,aksidzjestwdanym
momenciepozaparafi,pielgniarkapowiadomi
ksidza,któryjest„OnCall”wdanymszpitalu.
IncaseofEmergencyforasickordyingperson,please
call:9055440726.
Ifthepriesthappenstobeoutoftheparishatthat
time,anursewillcallthe“PriestonCall”atthegiven
hospital.



























WynajemSaliParafialnej/ParishHallBooking
JelichcielibyciePa stwowynaj salparafialnna
przyjciaiimprezyokolicznociowe,prosimyokontakt
zkancelari.
IfyouwishtoinquireaboutusingourParishHallfor
anyofyourupcomingfunctions,pleasecontactthe
ParishOffice.


NowiParafianie/NewParishioners

Witamywnaszejwspólnocieparafialnej!
ZarejestrowaniesiwnaszejparafiiuatwiPa stwu
zaatwieniewieluformalnocizwizanychzprzyjciem
Spowied /Confessions
PoniedziaekSobota/MondaySaturday7:007:20 pewnychsakramentów(np.chrztuczylubu),
roda/Wednesday17:3018:20
dokumentówpotrzebnychpozaparafi,atak e
Sobota/Saturday16:0016:40
wystawieniemtaxreceipt.Rejestracjimo nadokona 
PierwszyPitek/FirstFriday17:3018:15
online,wkancelariilubwzi formularzztyukocioa.

Chrzty/Baptisms
Welcometoourparishcommunity!Parishregistration
2gaNiedzielamiesica14:00PLWicejinformacjina simplifiestheprocessofreceivingsacramentssuchas
naszejstronie.
4thSundayofthemonth2:00pmENSeeourwebsite baptismormarriage,obtaininganydocumentsyou
mayneed,andreceivingataxreceiptforyour
formoredetails.
contributions.

luby/Weddings
Registrationcanbecompletedonlineorattheparish
Prosimyzgasza sidokancelariinarokprzedlubem. officeduringregularofficehours.Parishregistration
Wicejinformacjinanaszejstronie.
formsarealsoavailableatthebackofthechurch.
PleasecontacttheParishOfficeoneyearpriortothe

wedding.Seeourwebsiteformoredetails.


AktaParafialne/ParishRecords

Kapastwo& ycieZakonne/
Priesthood&ReligiousLife

Bardzoprosimyoinformowaniekancelariiowszelkich
zmianachdanychnaszychparafian–zmianaadresu,
telefonu,itp.
Ourparishrecordsareveryimportant.Wetrytokeep
themuptodate.Pleaseadvisetheparishofficeofany
changes–address,phonenumber,etc.


Ks.MichazchciodpowienaTwojepytania
ipomo eCiwrozeznaniupowoania.Wicej
informacjinanaszejstronie.
FatherMichawillbemorethanhappytospeakwith
you,answeranyofyourquestionsandaccompany
youinyourdiscernment.Moreinfoonourwebsite.


Bierzmowanie/Confirmation
Najbli szeBierzmowaniewnaszejparafiiodbdziesi
2grudnia2017.Kandydaciproszenisokontakt
zkancelari.
ThenextConfirmationinourparishwilltakeplaceon
December2nd,2017.Candidatespleasecontactthe
parishoffice.

Spadki/Bequests
Codziennefunkcjonowanienaszejparafiiuzale nione
jestcakowicieodWaszychdatków.Pamitajmy
onaszymkocielewtestamencie.
Theeverydayfunctioningofourparishreliesentirely
onyourdonations.Pleaserememberourchurchin
yourwill.

11. grudnia, 2016 – Trzecia Niedziela Adwentu
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziaek, 12 grudnia

7:30 †† Józef i Janina Rzeszutko

[córka]

Wtorek, 13 grudnia w. ucji, dziewicy i mczennicy

7:30 † Henryk Czachor
[siostrzenica]
18:30 O Boe bogosawiestwo dla CWL
roda, 14 grudnia w. Jana od Krzya, kapana i doktora Kocioa

7:30 †† Jan Cacaj, Julia i Józef Bak
18:30 † Tadeusz Kaluski

[córka i ona]
[T.A. Kaluski]

December 11, 2016 – Third Sunday of Advent

Sowo na niedziel...
Trzecia niedziela Adwentu tradycyjnie nazywana jest
„Gaudete” – „Radujcie si”. Ale ju w samym sowie „Adwent”,
którym okrelamy cay ten czas przygotowania, kryje si rado
z powodu przybycia oczekiwanego Gocia. Sowo „adventus”,
najczciej tumaczone jako „przyjcie”, pierwotnie oznaczao nie
tyle okres oczekiwania na przyjcie, ile raczej sam moment
przychodzenia czy wchodzenia do miasta wadcy, cesarza
w uroczystym korowodzie, radoci, piewie i okrzykach. Takiemu
wejciu towarzyszyo przygotowanie i wyczekiwanie ludu
na ulicach miast. I my z radoci , ale i w wewntrznym skupieniu
oczekujemy przyjcia naszego Pana.

Czwartek, 15 grudnia

7:30 † Krystyna Kempa

[mama]

† Jan Metera

Pitek, 16 grudnia

7:30 †† Zofia i Wadysaw Mazurek
18:30 † Eugeniusz Kapaniak

[córka z rodzin]
[rodzina]

Sobota, 17 grudnia

7:30 O zdrowie i Boe bogosawiestwo dla Izabeli Gdek
[Lucyna Bethune]
Liturgia Niedzieli – Czwarta Niedziela Adwentu

17:00 - Missa Pro Populo (w intencji parafian)
Niedziela, 18 grudnia

8:00 †† Wadysaw Babiarz i zmarli z rodziny [M. Babiarz]
9:30 † Józef Ksidzyna
[córka Krystyna]
11:00 † Czesaw Kupis w 16-t rocznic mierci
[ona z rodzin]
12:45 †† Rodzice i zmarli z rodziny Stchy
[A. Pelc]
***
Niedziela, 18. grudnia, 2016 /Sunday, December 18, 2016

LEKTORZY
Sb. 17:00
Ndz. 8:00
9:30
11:00
12:45

T. Kwasnik / E. Lipski
M. Bucik / Z. Babis
A. Armacinski / M. Slivinska
Z. Gryszkiewicz / A. Biesiadecki
E. Olszak / E. Szok

SZAFARZE EUCHARYSTII
Sb. 17:00
Ndz. 8:00
9:30
11:00
12:45

Odeszli do wiecznoci / We announce the passing of:

E. Prusko
J. Zurek
C. Gula
J. Baranowski / S. Galus
E. Merolli / T. Woloch

YWY RÓ ANIEC Sobota 17 grudnia: godz. 16:30 –
Róa w. Moniki; niedziela: przed godz. 8:00 – Róa w. Józefa,
przed godz. 11:00 – Róa w. Maksymiliana Kolbe,
przed godz.12:45 – Róa w. Tereski.

***
KOLEKTA 3/4 grudnia: $5,235; Renovation Fund $3,315

Rodzinie i Przyjacioom skadamy serdeczne wyrazy wspóczucia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie...
We extend our most sincere condolences to his Family and Friends
May the Good Lord grant him eternal rest…
Wydawca naszego biuletynu, LITURGICAL PUBLICATIONS,
zaprasza wszystkich, którzy chcieliby si w nim reklamowa, do
kontaktowania si z Steven pod numerem 1-800-268-2637.
Reklamy na okadce, które pojawi si ju niebawem, bd
finansoway jego drukowanie.
Zawiadamiamy, e nie przyjmujemy ju ulotek z reklamami jako
wkadek do biuletynu. Jeli chcecie Pa stwo ogosi wydarzenie
polonijne, prosimy o kontakt e-mailowy z kancelari najpóniej
do wtorku wieczorem kadego tygodnia.
LITURGICAL PUBLICATIONS will be setting up the
advertisements for our bulletin. These ads will make our new
bulletin possible, and will soon begin to appear at its back. Please
support the bulletin and advertise your product or service. To do
so, please call Steven at Liturgical Publications at 1-800-2682637.
We would like to inform everyone that we will no longer be
accepting paper inserts for the bulletin. If you would like to
advertise a community event, please email the Parish Office
at the latest by Tuesday evening each week.
***
W Adwencie zapraszamy wszystkich na RORATY, msze wite ku
czci Najwitszej Maryi Panny, od poniedziaku do soboty o g. 7:30
rano.
Masses in honour of the Blessed Virgin Mary, RORATY, take
place each weekday morning throughout Advent at 7:30 am.
***

W kancelarii parafialnej oraz z tyu kocioa mona zakupi
kartki witeczne oraz opatki, a take ksi ki o witym
Stanisawie Kostce.
Christmas cards and opatki, as well as books about Saint
Stanislaus Kostka (in Polish) are available for purchase at the
back of the church and at the parish office.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bóg zapa za Wasz ofiarno!

Thank you for your generosity!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………….

COLLECTION: Dec. 3/4: $5,235; Renovation Fund $3,315
***
Serdeczne „Bóg zapa” dla Arcybractwa Niewiast Róacowych
za ich hojn ofiar w wysokoci $5,000 na odnow kuchni w sali
parafialnej.
A heartfelt thank you to the Women’s Rosary Society for their
generous donation of $5,000 for the parish hall kitchen
renovation.

***

W ten weekend Harcerze zbieraj produkty ywnociowe
dla biednych na wita. Jedzenie mona jeszcze przynie do
kancelarii do koca tego tygodnia.
The Scouts are running a Food Drive on Sunday, December
11th. You may also bring non-perishable items to the parish office
until the end of the week.

Zapraszamy wszystkie dzieci na witeczne spotkanie
z „Jasiem Fasol” w sali parafialnej sobot, 17 grudnia po
wieczornej Mszy. Bdzie pizza!!!
Our second Youth Group event is a Christmas Party with Mr.
Bean Saturday, December 17th in the parish hall after the evening
Mass. There will be pizza!!!
***

Z pocztkiem 2017 roku ksidz proboszcz powouje do ycia RAD
PARAFIALN przy naszym kociele. W skad Rady wchodzi
bd przedstawiciele wszystkich grup parafialnych (tzn. Katolickiej
Ligii Kobiet, Niewiast Róacowych, Rycerzy Kolumba,
Stowarzyszenia „Kostki” oraz Rady Finansowej), a take
czonkowie mianowani reprezentujcy róne grupy spoeczne
i wiekowe naszej parafii. Pierwsze „organizacyjne” spotkanie Rady
odbdzie si na plebanii we wtorek, 13. grudnia o godzinie 19:00.
Bardzo prosimy, aby kada z wyej wymienionych grup
parafialnych wybraa jednego przedstawiciela, który z jej
ramienia zasiada bdzie w Radzie.
Beginning 2017, Fr. Micha has instituted a PARISH COUNCIL
in our church. The Council will consist of representatives of all the
parish groups (i.e. CWL, Women’s Rosary Society, Knights of
Columbus, Mutual Benefit Society “Kostki”, and of the Finance
Council), as well as of appointed members representing various
social and age groups of our Parish. The first meeting of the
Council will take place on Tuesday, Dec. 13, at 7 pm in the rectory.
We ask that all the above mentioned groups choose one
representative who will be part of the Council on their behalf.
***

Zebranie KofC w rod, 14. grudnia w sali parafialnej.
7 pm executive, 7:30 pm wszyscy Rycerze.
KNIGHTS of Columbus meeting this Wednesday, Dec. 14 in the
church hall. 7 pm executive, 7:30 all Knights.
***

Prosimy o pomoc w przedwitecznym sprztaniu kocioa
w rod, 21 grudnia o 9:30.
We invite volunteers to help with the Christmas cleaning of the
church which will take place on Wednesday, December 21 at
9:30am.
***

Spowied przedwiteczna (z pomoc zaproszonych ksiy)
odbdzie si w naszym kociele we wtorek, 20 grudnia w godz.
17:30-19:00.
Informujemy, e ze spowiedzi przedwitecznej mona skorzysta
równie w polskich parafiach:
Sacred Heart, Kitchener – 11 grudnia w godz. 15:00-16:30
St. Gabriel’s, Burlington – 18 grudnia w godz. 14:00-16:00
St. Joseph’s, Brantford – 18 grudnia w godz. 15:00-16:30
St. Anthony’s, Oakville – 18 grudnia w godz. 18:00 – 19:30
***

Od nowego roku w sali pod kocioem rusza nasza Parafialna
Kawiarenka, w której po kadej niedzielnej mszy mona si
bdzie spotka ze znajomymi i porozmawia przy domowej roboty
ciecie i dobrej kawie. Dzikujemy wszystkim grupom, które
wyraziy ch pomocy w tym wspólnotowym przedsiwziciu.
Róa w. Jadwigi „otwiera” swoimi wypiekami dziaalno
kawiarenki w niedziel, 8. stycznia 2017. Grupy i osoby
indywidualne, które chciayby doczy do grafiku, prosimy
o kontakt z kancelari.
On Sunday January 8, 2017, our Parish Café will open its
doors to all for the very first time. The café will be situated in our
Parish Hall and open after all Sunday masses for those who enjoy

a good conversation with their friends over a piece of tasty
homemade pastry and flavourful beverage. The “opening” Sunday
will be served by the Living Rosary Group “ w. Jadwiga”.
Any group or individual who would like to be part of this
wonderful community endeavour, please contact the Parish Office.
***

W czwartek i pitek 22 i 23 grudnia nasi ksia bd odwiedza
wszystkich chorych i starszych parafian ze spowiedzi
i komuni witeczn. Wszystkich, którzy chcieliby skorzysta
z odwiedzin ksidza przed Boym Narodzeniem prosimy o kontakt
z kancelari.
Our priests will be visiting all the elderly, sick and shut-in
members of our parish on Thursday and Friday, Dec. 22 & 23. If
you would like to take advantage of this opportunity of Christmas
confession and communion, please let the Parish Office know.
***

We are still looking for more volunteers who enjoy working with
children to run “Children’s Liturgy of the Word” program
(in English) in our church - starting January 2017. All necessary
materials (in English) will be provided, along with a short training.
Police check required (paid for by the parish). For more details
speak to Fr. Micha or contact the Parish Office.
Informative meeting for volunteers will take place on
Monday, December 19th at 7pm at the parish office.
***

W styczniu ksia naszej parafii odwiedza bd wszystkich
chtnych parafian z wizyt duszpastersk („po koldzie”).
Wicej szczegóów w nastpnych biuletynach.
In January our priests will be making pastoral visits to meet and
get to know better all St. Stan’s parishioners. If you would like such
a visit, please let us know – more details in the bulletins to come.
***

W niedziel po poudniu, 15. stycznia 2017, w naszym kociele
odbdzie si KONCERT KOLD w wykonaniu poczonych
chórów Polonijnych z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wicej
szczegóów na plakatach z tyu kocioa!
Mark your calendars – on Sunday, January 15, 2017, our church
will be hosting a concert of CHRISTMAS CAROLS performed by
united Polish Choirs of Canada and the U.S. Please plan to join us
for this wonderful event – and invite your friends, too!
**************************************************************

OG OSZENIA POLONIJNE
ZPwK Gr. 2 zawiadamia o zebraniu miesicznym, które odbdzie
si w niedziel 11 grudnia o godz. 14:30 w hali wasnej.
The Polish Alliance Gr. 2 will have their monthly meeting at
their hall on December 11 at 2:30pm.
***

W niedziel, 11 XII o 14:15 w sali parafialnej odbd si Jaseka.
***

„Hamilto ska Polonia” kolduje w miejscach publicznych.
Wicej informacji na plakacie z tyu kocioa.
***

Szkoa Polska zaprasza na Jaseka 18 XII o godz. 14:30
w Zwizkowcu.
***

Legion, Polish Branch 315, serdecznie zaprasza na New Years
Eve Party (Sylwestra) w sobot, 31 grudnia o godz. 18, w Domu
Polskiego Weterana, 4 Solidarno Place. W cenie biletu: wielodaniowa kolacja, wino, zimny bufet i szampan o pólnocy.
Zapewniamy wiele atrakcji, do taca dobr orkiestr i prawdziwie
sylwestrow atmosfer. Bilety prosimy zamawia u p. Adama
905-902-6687.

11. grudnia, 2016 – Trzecia Niedziela Adwentu
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziaek, 12 grudnia

7:30 †† Józef i Janina Rzeszutko

[córka]

Wtorek, 13 grudnia w. ucji, dziewicy i mczennicy

7:30 † Henryk Czachor
[siostrzenica]
18:30 O Boe bogosawiestwo dla CWL
roda, 14 grudnia w. Jana od Krzya, kapana i doktora Kocioa

7:30 †† Jan Cacaj, Julia i Józef Bak
18:30 † Tadeusz Kaluski

[córka i ona]
[T.A. Kaluski]

December 11, 2016 – Third Sunday of Advent

Sowo na niedziel...
Trzecia niedziela Adwentu tradycyjnie nazywana jest
„Gaudete” – „Radujcie si”. Ale ju w samym sowie „Adwent”,
którym okrelamy cay ten czas przygotowania, kryje si rado
z powodu przybycia oczekiwanego Gocia. Sowo „adventus”,
najczciej tumaczone jako „przyjcie”, pierwotnie oznaczao nie
tyle okres oczekiwania na przyjcie, ile raczej sam moment
przychodzenia czy wchodzenia do miasta wadcy, cesarza
w uroczystym korowodzie, radoci, piewie i okrzykach. Takiemu
wejciu towarzyszyo przygotowanie i wyczekiwanie ludu
na ulicach miast. I my z radoci , ale i w wewntrznym skupieniu
oczekujemy przyjcia naszego Pana.

Czwartek, 15 grudnia

7:30 † Krystyna Kempa

[mama]

† Jan Metera

Pitek, 16 grudnia

7:30 †† Zofia i Wadysaw Mazurek
18:30 † Eugeniusz Kapaniak

[córka z rodzin]
[rodzina]

Sobota, 17 grudnia

7:30 O zdrowie i Boe bogosawiestwo dla Izabeli Gdek
[Lucyna Bethune]
Liturgia Niedzieli – Czwarta Niedziela Adwentu

17:00 - Missa Pro Populo (w intencji parafian)
Niedziela, 18 grudnia

8:00 †† Wadysaw Babiarz i zmarli z rodziny [M. Babiarz]
9:30 † Józef Ksidzyna
[córka Krystyna]
11:00 † Czesaw Kupis w 16-t rocznic mierci
[ona z rodzin]
12:45 †† Rodzice i zmarli z rodziny Stchy
[A. Pelc]
***
Niedziela, 18. grudnia, 2016 /Sunday, December 18, 2016

LEKTORZY
Sb. 17:00
Ndz. 8:00
9:30
11:00
12:45

T. Kwasnik / E. Lipski
M. Bucik / Z. Babis
A. Armacinski / M. Slivinska
Z. Gryszkiewicz / A. Biesiadecki
E. Olszak / E. Szok

SZAFARZE EUCHARYSTII
Sb. 17:00
Ndz. 8:00
9:30
11:00
12:45

Odeszli do wiecznoci / We announce the passing of:

E. Prusko
J. Zurek
C. Gula
J. Baranowski / S. Galus
E. Merolli / T. Woloch

YWY RÓ ANIEC Sobota 17 grudnia: godz. 16:30 –
Róa w. Moniki; niedziela: przed godz. 8:00 – Róa w. Józefa,
przed godz. 11:00 – Róa w. Maksymiliana Kolbe,
przed godz.12:45 – Róa w. Tereski.

***
KOLEKTA 3/4 grudnia: $5,235; Renovation Fund $3,315

Rodzinie i Przyjacioom skadamy serdeczne wyrazy wspóczucia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie...
We extend our most sincere condolences to his Family and Friends
May the Good Lord grant him eternal rest…
Wydawca naszego biuletynu, LITURGICAL PUBLICATIONS,
zaprasza wszystkich, którzy chcieliby si w nim reklamowa, do
kontaktowania si z Steven pod numerem 1-800-268-2637.
Reklamy na okadce, które pojawi si ju niebawem, bd
finansoway jego drukowanie.
Zawiadamiamy, e nie przyjmujemy ju ulotek z reklamami jako
wkadek do biuletynu. Jeli chcecie Pa stwo ogosi wydarzenie
polonijne, prosimy o kontakt e-mailowy z kancelari najpóniej
do wtorku wieczorem kadego tygodnia.
LITURGICAL PUBLICATIONS will be setting up the
advertisements for our bulletin. These ads will make our new
bulletin possible, and will soon begin to appear at its back. Please
support the bulletin and advertise your product or service. To do
so, please call Steven at Liturgical Publications at 1-800-2682637.
We would like to inform everyone that we will no longer be
accepting paper inserts for the bulletin. If you would like to
advertise a community event, please email the Parish Office
at the latest by Tuesday evening each week.
***
W Adwencie zapraszamy wszystkich na RORATY, msze wite ku
czci Najwitszej Maryi Panny, od poniedziaku do soboty o g. 7:30
rano.
Masses in honour of the Blessed Virgin Mary, RORATY, take
place each weekday morning throughout Advent at 7:30 am.
***

W kancelarii parafialnej oraz z tyu kocioa mona zakupi
kartki witeczne oraz opatki, a take ksi ki o witym
Stanisawie Kostce.
Christmas cards and opatki, as well as books about Saint
Stanislaus Kostka (in Polish) are available for purchase at the
back of the church and at the parish office.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bóg zapa za Wasz ofiarno!

Thank you for your generosity!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………….

COLLECTION: Dec. 3/4: $5,235; Renovation Fund $3,315
***
Serdeczne „Bóg zapa” dla Arcybractwa Niewiast Róacowych
za ich hojn ofiar w wysokoci $5,000 na odnow kuchni w sali
parafialnej.
A heartfelt thank you to the Women’s Rosary Society for their
generous donation of $5,000 for the parish hall kitchen
renovation.

***

W ten weekend Harcerze zbieraj produkty ywnociowe
dla biednych na wita. Jedzenie mona jeszcze przynie do
kancelarii do koca tego tygodnia.
The Scouts are running a Food Drive on Sunday, December
11th. You may also bring non-perishable items to the parish office
until the end of the week.

Zapraszamy wszystkie dzieci na witeczne spotkanie
z „Jasiem Fasol” w sali parafialnej sobot, 17 grudnia po
wieczornej Mszy. Bdzie pizza!!!
Our second Youth Group event is a Christmas Party with Mr.
Bean Saturday, December 17th in the parish hall after the evening
Mass. There will be pizza!!!
***

Z pocztkiem 2017 roku ksidz proboszcz powouje do ycia RAD
PARAFIALN przy naszym kociele. W skad Rady wchodzi
bd przedstawiciele wszystkich grup parafialnych (tzn. Katolickiej
Ligii Kobiet, Niewiast Róacowych, Rycerzy Kolumba,
Stowarzyszenia „Kostki” oraz Rady Finansowej), a take
czonkowie mianowani reprezentujcy róne grupy spoeczne
i wiekowe naszej parafii. Pierwsze „organizacyjne” spotkanie Rady
odbdzie si na plebanii we wtorek, 13. grudnia o godzinie 19:00.
Bardzo prosimy, aby kada z wyej wymienionych grup
parafialnych wybraa jednego przedstawiciela, który z jej
ramienia zasiada bdzie w Radzie.
Beginning 2017, Fr. Micha has instituted a PARISH COUNCIL
in our church. The Council will consist of representatives of all the
parish groups (i.e. CWL, Women’s Rosary Society, Knights of
Columbus, Mutual Benefit Society “Kostki”, and of the Finance
Council), as well as of appointed members representing various
social and age groups of our Parish. The first meeting of the
Council will take place on Tuesday, Dec. 13, at 7 pm in the rectory.
We ask that all the above mentioned groups choose one
representative who will be part of the Council on their behalf.
***

Zebranie KofC w rod, 14. grudnia w sali parafialnej.
7 pm executive, 7:30 pm wszyscy Rycerze.
KNIGHTS of Columbus meeting this Wednesday, Dec. 14 in the
church hall. 7 pm executive, 7:30 all Knights.
***

Prosimy o pomoc w przedwitecznym sprztaniu kocioa
w rod, 21 grudnia o 9:30.
We invite volunteers to help with the Christmas cleaning of the
church which will take place on Wednesday, December 21 at
9:30am.
***

Spowied przedwiteczna (z pomoc zaproszonych ksiy)
odbdzie si w naszym kociele we wtorek, 20 grudnia w godz.
17:30-19:00.
Informujemy, e ze spowiedzi przedwitecznej mona skorzysta
równie w polskich parafiach:
Sacred Heart, Kitchener – 11 grudnia w godz. 15:00-16:30
St. Gabriel’s, Burlington – 18 grudnia w godz. 14:00-16:00
St. Joseph’s, Brantford – 18 grudnia w godz. 15:00-16:30
St. Anthony’s, Oakville – 18 grudnia w godz. 18:00 – 19:30
***

Od nowego roku w sali pod kocioem rusza nasza Parafialna
Kawiarenka, w której po kadej niedzielnej mszy mona si
bdzie spotka ze znajomymi i porozmawia przy domowej roboty
ciecie i dobrej kawie. Dzikujemy wszystkim grupom, które
wyraziy ch pomocy w tym wspólnotowym przedsiwziciu.
Róa w. Jadwigi „otwiera” swoimi wypiekami dziaalno
kawiarenki w niedziel, 8. stycznia 2017. Grupy i osoby
indywidualne, które chciayby doczy do grafiku, prosimy
o kontakt z kancelari.
On Sunday January 8, 2017, our Parish Café will open its
doors to all for the very first time. The café will be situated in our
Parish Hall and open after all Sunday masses for those who enjoy

a good conversation with their friends over a piece of tasty
homemade pastry and flavourful beverage. The “opening” Sunday
will be served by the Living Rosary Group “ w. Jadwiga”.
Any group or individual who would like to be part of this
wonderful community endeavour, please contact the Parish Office.
***

W czwartek i pitek 22 i 23 grudnia nasi ksia bd odwiedza
wszystkich chorych i starszych parafian ze spowiedzi
i komuni witeczn. Wszystkich, którzy chcieliby skorzysta
z odwiedzin ksidza przed Boym Narodzeniem prosimy o kontakt
z kancelari.
Our priests will be visiting all the elderly, sick and shut-in
members of our parish on Thursday and Friday, Dec. 22 & 23. If
you would like to take advantage of this opportunity of Christmas
confession and communion, please let the Parish Office know.
***

We are still looking for more volunteers who enjoy working with
children to run “Children’s Liturgy of the Word” program
(in English) in our church - starting January 2017. All necessary
materials (in English) will be provided, along with a short training.
Police check required (paid for by the parish). For more details
speak to Fr. Micha or contact the Parish Office.
Informative meeting for volunteers will take place on
Monday, December 19th at 7pm at the parish office.
***

W styczniu ksia naszej parafii odwiedza bd wszystkich
chtnych parafian z wizyt duszpastersk („po koldzie”).
Wicej szczegóów w nastpnych biuletynach.
In January our priests will be making pastoral visits to meet and
get to know better all St. Stan’s parishioners. If you would like such
a visit, please let us know – more details in the bulletins to come.
***

W niedziel po poudniu, 15. stycznia 2017, w naszym kociele
odbdzie si KONCERT KOLD w wykonaniu poczonych
chórów Polonijnych z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wicej
szczegóów na plakatach z tyu kocioa!
Mark your calendars – on Sunday, January 15, 2017, our church
will be hosting a concert of CHRISTMAS CAROLS performed by
united Polish Choirs of Canada and the U.S. Please plan to join us
for this wonderful event – and invite your friends, too!
**************************************************************

OG OSZENIA POLONIJNE
ZPwK Gr. 2 zawiadamia o zebraniu miesicznym, które odbdzie
si w niedziel 11 grudnia o godz. 14:30 w hali wasnej.
The Polish Alliance Gr. 2 will have their monthly meeting at
their hall on December 11 at 2:30pm.
***

W niedziel, 11 XII o 14:15 w sali parafialnej odbd si Jaseka.
***

„Hamilto ska Polonia” kolduje w miejscach publicznych.
Wicej informacji na plakacie z tyu kocioa.
***

Szkoa Polska zaprasza na Jaseka 18 XII o godz. 14:30
w Zwizkowcu.
***

Legion, Polish Branch 315, serdecznie zaprasza na New Years
Eve Party (Sylwestra) w sobot, 31 grudnia o godz. 18, w Domu
Polskiego Weterana, 4 Solidarno Place. W cenie biletu: wielodaniowa kolacja, wino, zimny bufet i szampan o pólnocy.
Zapewniamy wiele atrakcji, do taca dobr orkiestr i prawdziwie
sylwestrow atmosfer. Bilety prosimy zamawia u p. Adama
905-902-6687.
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KancelariaParafialna/ParishOffice
Ms.SylviaPaczyk
PoniedziaekWtorekCzwartek
Monday,Tuesday,Thursday:
9:0013:00;13:3016:00
rodaWednesday:
9:0013:00;14:0018:00
PitekFriday:9:0013:00

NiedzielneMszew./SundayMasses

Welcome to
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
´
/
SW.
STANISLAWA
KOSTKI

Sobota/Saturday:17:00PL
Niedziela/Sunday:8:00PL,9:30EN,11:00PL
12:45PL


Mszew.iNaboestwawtygodniu/
WeekdayMassesandDevotions
Poniedziaek/Monday:7:30Msza/Mass

Wtorek/Tuesday:7:30Msza/Mass

roda/Wednesday:7:30Msza/Mass
18:30NowennadoMatkiBoskiejNieustajcej
Pomocy/NovenatoOurLadyofPerpetualHelp
18:40Msza/Mass

Czwartek/Thursday:7:30Msza/Mass

Pitek/Friday:7:30Msza/Mass
PierwszyPitek:pomszyAdoracja,Litania
iAktPowiceniaSercuPanaJezusa.
FirstFriday:aftermassAdoration,Litany
andActofConsecrationtotheSacredHeart
ofJesus.

For advertising space please call
1-800-268-2637
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17:3018:30AdoracjaNajwitszegoSakramentu
iKoronkadoMiosierdziaBo ego/Adorationofthe
BlessedSacramentandChapletoftheDivineMercy
PierwszyPitek:dodatkowoLitaniaiAkt
PowiceniaSercuPanaJezusa(Koronkado
Mi.Bo .Prywatnie).
FirstFriday:additionallyLitanyandActof
ConsecrationtoSacredHeartofJesus(Div.
MercyChapletinprivate).

18:30Msza/Mass

Sobota/Saturday:7:30Msza/Mass
PierwszaSobota:pomszyAdoracja,Litania
LoretaskaiAktOddaniasiMatceBo ej.
FirstSaturday:aftermassAdoration,Litanyof
LoretoandActofConsecrationtotheBlessed
VirginMary




PosugaChorymiUmierajcym/
MinistrytotheSickandDying
Wraziepotrzebywizytyksidzauchoregolub
umierajcegoproszdzwoni :9055440726.
Jelipotrzebajestnaga,aksidzjestwdanym
momenciepozaparafi,pielgniarkapowiadomi
ksidza,któryjest„OnCall”wdanymszpitalu.
IncaseofEmergencyforasickordyingperson,please
call:9055440726.
Ifthepriesthappenstobeoutoftheparishatthat
time,anursewillcallthe“PriestonCall”atthegiven
hospital.



























WynajemSaliParafialnej/ParishHallBooking
JelichcielibyciePa stwowynaj salparafialnna
przyjciaiimprezyokolicznociowe,prosimyokontakt
zkancelari.
IfyouwishtoinquireaboutusingourParishHallfor
anyofyourupcomingfunctions,pleasecontactthe
ParishOffice.


NowiParafianie/NewParishioners

Witamywnaszejwspólnocieparafialnej!
ZarejestrowaniesiwnaszejparafiiuatwiPa stwu
zaatwieniewieluformalnocizwizanychzprzyjciem
Spowied /Confessions
PoniedziaekSobota/MondaySaturday7:007:20 pewnychsakramentów(np.chrztuczylubu),
roda/Wednesday17:3018:20
dokumentówpotrzebnychpozaparafi,atak e
Sobota/Saturday16:0016:40
wystawieniemtaxreceipt.Rejestracjimo nadokona 
PierwszyPitek/FirstFriday17:3018:15
online,wkancelariilubwzi formularzztyukocioa.

Chrzty/Baptisms
Welcometoourparishcommunity!Parishregistration
2gaNiedzielamiesica14:00PLWicejinformacjina simplifiestheprocessofreceivingsacramentssuchas
naszejstronie.
4thSundayofthemonth2:00pmENSeeourwebsite baptismormarriage,obtaininganydocumentsyou
mayneed,andreceivingataxreceiptforyour
formoredetails.
contributions.

luby/Weddings
Registrationcanbecompletedonlineorattheparish
Prosimyzgasza sidokancelariinarokprzedlubem. officeduringregularofficehours.Parishregistration
Wicejinformacjinanaszejstronie.
formsarealsoavailableatthebackofthechurch.
PleasecontacttheParishOfficeoneyearpriortothe

wedding.Seeourwebsiteformoredetails.


AktaParafialne/ParishRecords

Kapastwo& ycieZakonne/
Priesthood&ReligiousLife

Bardzoprosimyoinformowaniekancelariiowszelkich
zmianachdanychnaszychparafian–zmianaadresu,
telefonu,itp.
Ourparishrecordsareveryimportant.Wetrytokeep
themuptodate.Pleaseadvisetheparishofficeofany
changes–address,phonenumber,etc.


Ks.MichazchciodpowienaTwojepytania
ipomo eCiwrozeznaniupowoania.Wicej
informacjinanaszejstronie.
FatherMichawillbemorethanhappytospeakwith
you,answeranyofyourquestionsandaccompany
youinyourdiscernment.Moreinfoonourwebsite.


Bierzmowanie/Confirmation
Najbli szeBierzmowaniewnaszejparafiiodbdziesi
2grudnia2017.Kandydaciproszenisokontakt
zkancelari.
ThenextConfirmationinourparishwilltakeplaceon
December2nd,2017.Candidatespleasecontactthe
parishoffice.

Spadki/Bequests
Codziennefunkcjonowanienaszejparafiiuzale nione
jestcakowicieodWaszychdatków.Pamitajmy
onaszymkocielewtestamencie.
Theeverydayfunctioningofourparishreliesentirely
onyourdonations.Pleaserememberourchurchin
yourwill.

