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DIOCESE OF HAMILTON
700 King Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8P 1C7

www.hamiltondiocese.com                             (905) 528-7988

OFFICE OF THE CHANCELLOR

6 December 2019

Dear Reverend Monsignor:
Dear Reverend Father:

At the request of His Excellency Bishop Douglas Crosby, OMI, I wish to advise you of an 
opportunity to mark the I00th Anniversary of the birth of St. John Paul II, which is on May 18, 
2020.

With the consent of the Polish Episcopate and the President of the John Paul II Foundation, 
Cardinal Stanislaw Rylko, a Triptych with the icon of Our Lady of Jasna Gora (Black Madonna), 
St. John Paul II and St. Faustina has been travelling throughout three continents: North America, 
Europe and Asia. Accompanying the Triptych are be the relics of St. John Paul II and St. Sister 
Faustina.

The North American Triptych is currently travelling in Buffalo, NY. This Triptych is coming to 
Canada in February 2020. Each parish can host the Triptych for 5 days, starting on Saturday. 
Some resources can also be downloaded such as a Prayer Book, Stations of the Cross with John 
Paul II, and a flyer announcing "April 2nd Canada's Pope John Paul II Day."

The visit of the Triptych provides an opportunity, following the example of St. John Paul II, to 
entrust to the Mother of God ourselves, our families, all Parishes, the Church, and the entire 
world, which needs God's Mercy more than ever before.

If any Parish is interested in hosting the Triptych, please contact Fr. Adam Wroblewicz CR, 
Pastor of St. Joseph Church in Brantford (tel. 519 304 7774). He is in charge of its peregrination 
in Ontario.

Wishing you the blessings of the Advent Season,

Sincerely yours in Christ,

Monsignor Murray J. Kroetsch, PH, VG
Chancellor



PRZEKAZANIE TRYPTYKU
I RELIKWII
ŚW. JANA PAWŁA II
Z USA DO KANADY

Ojcowie Paulini z Buffalo (USA)  przekazali Tryptyk wraz z 
relikwiami św. Jana Pawła II, dla kapłanów posługującyh w 
Mississauga (Kanadzie), 7 stycznia br. 

Tryptyk wraz z relikwiami św. Jana Pawła II, peregrynuje od 
15 sierpnia 2019 r. w parafiach w USA. Inicjatywa 
nawiedzenia tryptyku i relikwii związana jest z 100 rocznicą 
urodzin Karola Wojtyły. W roku poprzedzającym te 
wydarzenie, Fundacja Jana Pawła II, pragnie zachęcić 
wszystkim członków i przyjacioł do wspólnej modlitwy 
przez orędownictwo świętego z Wadowic.

Ojcowie Paulini o. Jan Kolmaga i o. Michał Czyżewski 
przekazali Tryptyk wraz z relikwiami św. Jana Pawła II, dla 
kapłanów: ks. Janusza Błażejaka (proboszcza parafii św. 
Maksymiliana w Mississadze ) i Ks. Adama Wróblewicza 
CR, (proboszcza parafii Św. Józefa z Brantford ), którzy bedą 
koordynować nawiedzenie tryptyku na terenie Kraju 
Klonowego Liścia. 

„Historia naszej parafii św. Maksymiliana Kolbe w 
Mississauga jest krótka, ale dla polonijnej społeczności 
bardzo istotna. Pod koniec lat siedemdziesiątych pracę nad 
powstaniem parafii rozpoczął pierwszy proboszcz o. 
Stanisław Bąk, OMI. Dnia15 listopada 1979 roku 
Archidiecezja Toronto wydała dekret zezwalający na 
powstanie naszej parafii a już 22 maja 1983 roku kardynał 
Rubin poświęcił kamień węgielny pod nową świątynię. Rok 
później, 16 września 1984 r. kościół został poświęcony przez 
kardynała Cartera – rellacjonuje probosz, ks. Janusz Błażejak 
OMI. 

Dziś naszą wspólnotę tworzy 14 tysięcy rodzin pełnych życia 
i wigoru. Parafia prowadzi katechizacje dla dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św., 
Sakramentu Bierzmowania, olbrzymim skarbem jest 
młodzież, który gromadzi obficie na swoje spotkania i 
każdego roku wyjeżdżają w różne części świata na 
doświadczenie misyjne. Rodzina Różańca świętego, to grupa 
1200 osób codziennie modlących się na różańcu. Jednakże 
największym skarbem parafii jest trwanie przy Chrystusie 

Eucharystycznym w kaplicy Bożego Miłosierdzia od ponad 
24 lat. W dzień i w noc zawsze jest ktoś w kaplicy 
Miłosierdzia Bożego, gdzie zawsze jest obecny żywy Pan 
Jezus.  Tu właśnie odnawiamy naszą miłość do Chrystusa 
Eucharystycznego i korzystamy z darów, jakie niesie ze sobą 
Boże Miłosierdzie”.

„Pragnę wyrazić moją wdzięczność za możliwość przyjęcia 
na terenie Kanady Tryptyku. Na początku lutego 2020 r. 
rozpocznie nawiedzać Prowincję Ontario. Nasza parafia 
przyjmie „tego niecodziennego Gościa” od 14 do 20 marca. 
Czas peregrynacji przypadnie w Uroczystość św. Józefa, 
patrona Kanady i naszej parafii – relacjonuje Ks. Adam 
Wróblewicz CR, z Brantford.  18 maja 2020 roku przypada 
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujemy Bogu za ten 
wielki dar świętego Papieża, a jednocześnie pragniemy jak 
najlepiej przygotować się na tą wielką uroczystość. Poprzez 
rekolekcje, nabożeństwa, rocznicowe wieczory, akademie, a 
przede wszystkim codzienną modlitwę pragniemy, aby całe 
dziedzictwo św. Jana Pawła II, ojca całej ludzkości zostało 
przekazane kolejnym pokoleniom i nie było zapomniane. 
Poprzez peregrynację Tryptyku idąc za św. Janem Pawłem II 
pragniemy zawierzyć Matce Bożej nas samych, nasze 
rodziny, parafię, Kościół i cały świat, który teraz jak nigdy 
dotąd potrzebuje Miłosierdzia Bożego”.  

Ks. Adam napisał również okolicznościowy wiersz pt. 
„Posłaniec Boski”, dedykowany Św. Janowi Pawłaowi II. 
Tekst wiersza zamieszczam poniżej. 

Kanada po Stanach Zjednoczonych jest kolejnym miejscem 
na kontynie Ameryki Północnej, gdzie wieni bedą mieli 
możliwość modlić się za wstawiennictwem Św. Jana Pawła 
II, przeżywająć Jego obecność w tajemnicy świętych 
obcowania. Otwartość przez łaskę wiary na dary i cuda mogą 
stanowić wspaniały fundament do jeszcze bardziej mężnego i 
świadomego wyznawania wiary. Niech Maryja, wyprasza w 
tym szczególnym czasie nawiedzenia otwartość serca na 
Boże dary. 

O. Michał Czyżewski, paulin                              Buffalo,USA         



POSŁANIEC BOSKIPOSŁANIEC BOSKI
Uwaga, uwaga - jestem posłaniec Boski,       
Niech słuchają mnie wszystkie miasta i wioski.
Mam dla Was przekazać ważne orędzie, 
Które nawet w niebie odcztane będzie.

Posyła mnie z Betlejem Jezusek mały,
Aby o tym wydarzeniu dowiedział się świat cały.
Ogłaszam Wam drogie dzieci, panie i „pany”:
Rok dwutysięczny dwudziesty
Janowi Pawłowi Drugiemu jest dedykowany.

Jakaż to rocznica przemiła,
Sto lat temu urodził się Karolek Wojtyła.
Chyba nie potrzeba jest moja długa mowa,
Wiecie, że przeniósł się z Wadowic do Krakowa.

Szybko odeszli jego rodzice do nieba,
Musiał pracować ciężko na kromkę chleba.
Kochał Boga gorąco i szczerze,
Wzrastał w latach, mądrości i wierze.

Szybko porzucił świat cały dla Pana Żniwa,
Tak to z powołaniem kapłańskim i biskupim bywa.
W 1978 roku przeniósł się spod Wawelu
na Wzgórze Watykańskie, 
Bo takie było pragnienie Pańskie.

Czy ktoś dowierza czy nie dowierza,
Polska przez tysiąc lat miała tylko jednego Papieża.
W duchu wdzięczności i zadowolenia,
Pobożny lud tak śpiewał bez jednego tchnienia:

Z woli Twej Boskiej, z ludu polskiego,
Wybrałeś Panie Ojca świętego.
Wiedziesz Go Boże najcięższą z dróg,
Przeto wspomagaj by iść nią mógł.

Z dekretu najwyższego Boga się uroczyście odczytuj,
Co teraz całemu światu koniecznie się nakazuje.
Niech każde ludzkie istnienie 
- świętego Jana Pawła II miłuje,   
I jego setną rocznicę urodzin przez cały
Pański Rok 2020  celebruje.  

Pobożny naród otrzyma wtedy łask wiele, 
Nie tylko na duszy, ale także i na ciele.
Módlcie się za wstawiennictwem Papieża, moi przyjaciele,
Bądźcie w niedziele zawsze w kościele.                    

ks. Adam Wróblewicz CR, 
Brantford, Kanada


