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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.
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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.

4. grudnia, 2016 – Druga Niedziela Adwentu
INTENCJE MSZALNE
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Poniedziaek, 5 grudnia

7:30 † Antoni Koziarski

[ona]

Wtorek, 6 grudnia

7:30 † Józef Ksidzyna

[ona z rodzin]

roda, 7 grudnia w. Ambroego, biskupa i doktora Kocioa

7:30 Dzikczynno-bagalna dla caej rodziny
18:30 † Ryszard Biesiada
[rodzina]
Czwartek, 8 grudnia Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP

7:30 †† M i rodzice

[L. Wooszyn]

Pitek, 9 grudnia

7:30 † Emilia Oleszek w 6-t rocznic mierci [m]
18:30 † Piotr Zadrony
[rodzina Kosickich]
Sobota, 10 grudnia

7:30 †† Maja i ukasz Dyjach

[syn z rodzin]

Liturgia Niedzieli – Trzecia Niedziela Adwentu

17:00 - Missa Pro Populo (w intencji parafian)
Niedziela, 11 grudnia

8:00 †† Wadysaw i Maria Rudziski
[córka]
9:30 † Lucjan Skurzyski
[J. Skurzyski]
11:00 †† Zofia, Marian, Kazimierz, Marta
i Wacaw Grzybowski
[A. J. Dolgowski]
12:45 † Antoni Malec
[ona i dzieci]
***
Niedziela, 11. grudnia, 2016 /Sunday, December 11, 2016

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

S. Szarek / B. Bratos
F. Kasek / H. Kobel
K. Elzbieciak / Evelyn Wrobel
H. Kus / S. Galus
M. Mullins / J. Wiech

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

M. Pielaszek
D. Brela
J. Lech
S. Galus / S. Kasprzyk
C. Woloch / J. Wiech

***
YWY RÓ ANIEC Sobota 10 grudnia: godz. 16:30 - Róa w.
Barbary; Niedziela: przed godz. 8:00 – Róa w. Anny, przed 11:00
– Róa B. Honorata i Róa w. Archanioów, przed godz.12:45 –
Róa w. S. Faustyny i Róa w. Franciszka z Asyu

***
KOLEKTA: 26/27 listopada: $5,421; Renovation Fund $255;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bóg zapa za Wasz ofiarno!

Thank you for your generosity!

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

COLLECTION: Nov. 26/27: $5,421; Renovation Fund $255;
***
„Polonez” i Harcerze przekazali $2,208 zarobione ze sprzeday
pczków na renowacj kuchni w Sali Parafialnej.
„Polonez” and Scouts have earned $2,208 at their Pczki Sale and
donated it towards the renovation of our Parish Hall kitchen.
Bóg zapa !
Thank you!

Sowo na niedziel...
Adwent jest czasem przygotowania na wita Boego Narodzenia.
wity Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii mówi: przygotujcie
drog Panu, dla Niego prostujcie cieki. Wezwanie to jest bardzo
dobrym podsumowaniem Adwentu jako czasu „przygotowywania
drogi” dla nadchodzcego Pana, czasu „prostowania cieek”
naszego ycia, bymy mogli Go spotka. Adwent przygotowuje nas
bezporednio do wit Boego Narodzenia, ale rok po roku
przypomina nam równie, e to nie tylko te 4 tygodnie przed
witami, ale cae nasze ycie jest takim swego rodzaju
„adwentem” – oczekiwaniem i przygotowaniem na spotkanie
Pana. Cae nasze ycie to tak naprawd Adwent – czas
„przygotowania drogi Panu, prostowania dla Niego cieek”.
Czy czekam z wytsknieniem na spotkanie Jezusa... w kadej
Eucharystii? Czy oczekuj i dostrzegam Go w moim spotkaniu
z drugim czowiekiem, szczególnie tym najbardziej potrzebujcym?
Czy jestem gotowy na Jego przyjcie na kocu mojego ycia,
kiedykolwiek ten koniec nastpi? Czy przygotowuj Mu drog
i prostuj cieki kadego dnia mojego ycia, nie tylko od wita?
Pytania te s wane nie tylko w czasie Adwentu, ale kadego dnia
naszego ycia, naszego osobistego „adwentu” - oczekiwania na
przyjcie Pana. Niech zatem ten wity czas bdzie czym wicej,
ni tylko bieganin przedwiteczn. Niech bdzie czasem
„prostowania cieek” w naszych relacjach z Bogiem i z naszymi
bliskimi, szczególnie za tych „cieek popltanych”, bymy w tym
czasie przyjcia Jezusa potrafili poda sobie wzajemnie do
i podzieli si opatkiem z naszymi bliskimi, krewnymi, ssiadami
i przyjaciómi. Jezus przyjdzie w wita Boego Narodzenia, jak co
roku, ale przyjdzie te – i przychodzi do nas – kadego dnia.
Bd my zawsze gotowi na to spotkanie: przygotujmy drog Panu
w naszym caym yciu, prostujmy dla Niego cieki kadego dnia.
W ten weekend po raz pierwszy trzymamy w rkach nasz biuletyn
parafialny w nowym wydaniu. Mamy nadziej, e si Wam
spodoba – znajdzie si w nim miejsce na wiele przydatnych dla
wszystkich informacji.
Wydawca naszego biuletynu, LITURGICAL PUBLICATIONS,
zaprasza wszystkich, którzy chcieliby si w nim reklamowa, do
kontaktowania si z nimi 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 Pastwo ogosi wydarzenie
polonijne, prosimy o kontakt e-mailowy z kancelari najpó niej
do wtorku wieczorem kadego tygodnia.
You are holding in your hands the very first edition of our new
church bulletin. We hope you like it!
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 Liturgical Publications at 1-800-268-2637.
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.
***
Siostry Klawerianki przysay nam podzikowanie za hojne
wsparcie misji. Podczas ich pobytu w naszej parafii zebray ponad
$3,800 na ten cel. Skadajc wszystkim serdeczne „Bóg zapa”
zapewniaj o swojej modlitwie w intencji dobrodziejów misji.
Sisters of St. Peter Claver have expressed their heartfelt
“thank you” for your generous donations. While at our parish,
they have collected over $3,800 in support of the missions.
They have assured us of their prayers and gratitude!

December 4, 2016 – Second Sunday of Advent
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 ksiki 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.
***
Informujemy, e RADA FINANSOWA naszej parafii wznowia
swoj dziaalno po wakacyjnej przerwie. W skad Rady wchodz:
pani Krystyna Pogoda (przewodniczca) oraz panowie Henryk
Gryszkiewicz, Henryk Herdzik, Jacek Olszak i Stanisaw Powska,
a take „z urzdu” ksidz proboszcz. Nastpne spotkanie Rady
zaplanowane jest na stycze.
Our parish FINANCE COUNCIL has resumed its work after the
summer break. The Council consists of: Mrs. Krystyna Pogoda
(chair), Mr. Henryk Gryszkiewicz, Mr. Henryk Herdzik, Mr. Jacek
Olszak and Mr. Stanisaw Powska, as well as our pastor, Father
Micha, “ex officio”. Our next meeting is scheduled for January.
***
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 a representative who will be part of the Council on their behalf.
***
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 si 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.
***
Na tablicy ogosze dla dzieci i modziey z tyu kocioa znajduj
si zdjcia z naszej wycieczki do Our Lady of the Rosary Shrine
w Merlin, ON. Wyjazd wszystkim si podoba... zobacz sam!
On the Youth News bulletin board at the back of the church you
can enjoy a collage of pictures from our recent trip to Our
Lady of the Rosary Shrine in Merlin, ON. We had lots of fun!
***
CHRZEST / BAPTISM
Gratulujemy rodzicom, których dzieci zostay w listopadzie
wczone do rodziny Dzieci Boych!
Angelica Sokol, Filip Kot, Anya Zaszkowski, Edward Alexander
Makarewicz, Sam Bent, Madelyn McKenzie
We congratulate the families of these children who in November
have been welcomed into the family of God’s Children!
***
We invite all Young Adults of the parish, age 19-35,
for an evening with Fr. Micha. Join us on Friday, Dec. 9 at the
18:30 Mass, which will be followed by an excursion to the James
Street North Art Crawl. It will be a great way to meet and connect
with other young people at St. Stan’s!
***
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 coming soon – it will be announced in the bulletin.
***
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 wkrótce!
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!

4. grudnia, 2016 – Druga Niedziela Adwentu
INTENCJE MSZALNE
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Poniedziaek, 5 grudnia

7:30 † Antoni Koziarski

[ona]

Wtorek, 6 grudnia

7:30 † Józef Ksidzyna

[ona z rodzin]

roda, 7 grudnia w. Ambroego, biskupa i doktora Kocioa

7:30 Dzikczynno-bagalna dla caej rodziny
18:30 † Ryszard Biesiada
[rodzina]
Czwartek, 8 grudnia Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP

7:30 †† M i rodzice

[L. Wooszyn]

Pitek, 9 grudnia

7:30 † Emilia Oleszek w 6-t rocznic mierci [m]
18:30 † Piotr Zadrony
[rodzina Kosickich]
Sobota, 10 grudnia

7:30 †† Maja i ukasz Dyjach

[syn z rodzin]

Liturgia Niedzieli – Trzecia Niedziela Adwentu

17:00 - Missa Pro Populo (w intencji parafian)
Niedziela, 11 grudnia

8:00 †† Wadysaw i Maria Rudziski
[córka]
9:30 † Lucjan Skurzyski
[J. Skurzyski]
11:00 †† Zofia, Marian, Kazimierz, Marta
i Wacaw Grzybowski
[A. J. Dolgowski]
12:45 † Antoni Malec
[ona i dzieci]
***
Niedziela, 11. grudnia, 2016 /Sunday, December 11, 2016

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

S. Szarek / B. Bratos
F. Kasek / H. Kobel
K. Elzbieciak / Evelyn Wrobel
H. Kus / S. Galus
M. Mullins / J. Wiech

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

M. Pielaszek
D. Brela
J. Lech
S. Galus / S. Kasprzyk
C. Woloch / J. Wiech

***
YWY RÓ ANIEC Sobota 10 grudnia: godz. 16:30 - Róa w.
Barbary; Niedziela: przed godz. 8:00 – Róa w. Anny, przed 11:00
– Róa B. Honorata i Róa w. Archanioów, przed godz.12:45 –
Róa w. S. Faustyny i Róa w. Franciszka z Asyu

***
KOLEKTA: 26/27 listopada: $5,421; Renovation Fund $255;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bóg zapa za Wasz ofiarno!

Thank you for your generosity!

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

COLLECTION: Nov. 26/27: $5,421; Renovation Fund $255;
***
„Polonez” i Harcerze przekazali $2,208 zarobione ze sprzeday
pczków na renowacj kuchni w Sali Parafialnej.
„Polonez” and Scouts have earned $2,208 at their Pczki Sale and
donated it towards the renovation of our Parish Hall kitchen.
Bóg zapa !
Thank you!

Sowo na niedziel...
Adwent jest czasem przygotowania na wita Boego Narodzenia.
wity Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii mówi: przygotujcie
drog Panu, dla Niego prostujcie cieki. Wezwanie to jest bardzo
dobrym podsumowaniem Adwentu jako czasu „przygotowywania
drogi” dla nadchodzcego Pana, czasu „prostowania cieek”
naszego ycia, bymy mogli Go spotka. Adwent przygotowuje nas
bezporednio do wit Boego Narodzenia, ale rok po roku
przypomina nam równie, e to nie tylko te 4 tygodnie przed
witami, ale cae nasze ycie jest takim swego rodzaju
„adwentem” – oczekiwaniem i przygotowaniem na spotkanie
Pana. Cae nasze ycie to tak naprawd Adwent – czas
„przygotowania drogi Panu, prostowania dla Niego cieek”.
Czy czekam z wytsknieniem na spotkanie Jezusa... w kadej
Eucharystii? Czy oczekuj i dostrzegam Go w moim spotkaniu
z drugim czowiekiem, szczególnie tym najbardziej potrzebujcym?
Czy jestem gotowy na Jego przyjcie na kocu mojego ycia,
kiedykolwiek ten koniec nastpi? Czy przygotowuj Mu drog
i prostuj cieki kadego dnia mojego ycia, nie tylko od wita?
Pytania te s wane nie tylko w czasie Adwentu, ale kadego dnia
naszego ycia, naszego osobistego „adwentu” - oczekiwania na
przyjcie Pana. Niech zatem ten wity czas bdzie czym wicej,
ni tylko bieganin przedwiteczn. Niech bdzie czasem
„prostowania cieek” w naszych relacjach z Bogiem i z naszymi
bliskimi, szczególnie za tych „cieek popltanych”, bymy w tym
czasie przyjcia Jezusa potrafili poda sobie wzajemnie do
i podzieli si opatkiem z naszymi bliskimi, krewnymi, ssiadami
i przyjaciómi. Jezus przyjdzie w wita Boego Narodzenia, jak co
roku, ale przyjdzie te – i przychodzi do nas – kadego dnia.
Bd my zawsze gotowi na to spotkanie: przygotujmy drog Panu
w naszym caym yciu, prostujmy dla Niego cieki kadego dnia.
W ten weekend po raz pierwszy trzymamy w rkach nasz biuletyn
parafialny w nowym wydaniu. Mamy nadziej, e si Wam
spodoba – znajdzie si w nim miejsce na wiele przydatnych dla
wszystkich informacji.
Wydawca naszego biuletynu, LITURGICAL PUBLICATIONS,
zaprasza wszystkich, którzy chcieliby si w nim reklamowa, do
kontaktowania si z nimi 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 Pastwo ogosi wydarzenie
polonijne, prosimy o kontakt e-mailowy z kancelari najpó niej
do wtorku wieczorem kadego tygodnia.
You are holding in your hands the very first edition of our new
church bulletin. We hope you like it!
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 Liturgical Publications at 1-800-268-2637.
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.
***
Siostry Klawerianki przysay nam podzikowanie za hojne
wsparcie misji. Podczas ich pobytu w naszej parafii zebray ponad
$3,800 na ten cel. Skadajc wszystkim serdeczne „Bóg zapa”
zapewniaj o swojej modlitwie w intencji dobrodziejów misji.
Sisters of St. Peter Claver have expressed their heartfelt
“thank you” for your generous donations. While at our parish,
they have collected over $3,800 in support of the missions.
They have assured us of their prayers and gratitude!

December 4, 2016 – Second Sunday of Advent
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 ksiki 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.
***
Informujemy, e RADA FINANSOWA naszej parafii wznowia
swoj dziaalno po wakacyjnej przerwie. W skad Rady wchodz:
pani Krystyna Pogoda (przewodniczca) oraz panowie Henryk
Gryszkiewicz, Henryk Herdzik, Jacek Olszak i Stanisaw Powska,
a take „z urzdu” ksidz proboszcz. Nastpne spotkanie Rady
zaplanowane jest na stycze.
Our parish FINANCE COUNCIL has resumed its work after the
summer break. The Council consists of: Mrs. Krystyna Pogoda
(chair), Mr. Henryk Gryszkiewicz, Mr. Henryk Herdzik, Mr. Jacek
Olszak and Mr. Stanisaw Powska, as well as our pastor, Father
Micha, “ex officio”. Our next meeting is scheduled for January.
***
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 a representative who will be part of the Council on their behalf.
***
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 si 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.
***
Na tablicy ogosze dla dzieci i modziey z tyu kocioa znajduj
si zdjcia z naszej wycieczki do Our Lady of the Rosary Shrine
w Merlin, ON. Wyjazd wszystkim si podoba... zobacz sam!
On the Youth News bulletin board at the back of the church you
can enjoy a collage of pictures from our recent trip to Our
Lady of the Rosary Shrine in Merlin, ON. We had lots of fun!
***
CHRZEST / BAPTISM
Gratulujemy rodzicom, których dzieci zostay w listopadzie
wczone do rodziny Dzieci Boych!
Angelica Sokol, Filip Kot, Anya Zaszkowski, Edward Alexander
Makarewicz, Sam Bent, Madelyn McKenzie
We congratulate the families of these children who in November
have been welcomed into the family of God’s Children!
***
We invite all Young Adults of the parish, age 19-35,
for an evening with Fr. Micha. Join us on Friday, Dec. 9 at the
18:30 Mass, which will be followed by an excursion to the James
Street North Art Crawl. It will be a great way to meet and connect
with other young people at St. Stan’s!
***
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 coming soon – it will be announced in the bulletin.
***
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 wkrótce!
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!
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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

248 - 1

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.

