
161  DECEMBER 13, 2020  -   THIRD SUNDAY OF ADVENT  

 
 
 

 

 

 

 

 MASS INTENTIONS  
- INTENCJE MSZALNE:  
 

Monday – Dec. 14 - St. John of the Cross 
 

8:00 A.M. (E) ) – For the intentions of the Nytch Family            
 

Tuesday – Dec. 15  
 

8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help 

               †  John Radvak – Family                       

Wednesday – Dec. 16 
 

8:00 P.M. (E) † Philipp Eberhardinger – Family  
 

7:00 P.M. (P) Nowenna do Matki Bożej  

              Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże, opiekę N.M.P. dla Łucji z okazji imienin 

-  O zdrowie, błog. Bożei opiekę Matki Najświętszej dla  

   Agnieszki Przybyłowskiej – Arc. Matek Chrześcijańskich  

-  O zdrowie i  potrzebne łaski dla Kelly i Wojciecha 

-  O zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Dominiki    – Rodzice  

†  Wojciech Plaga                                 – Rodzina 

†  Maria Pajda                           – Rodz. Krukowski                                   
 

Thursday – Dec. 17 
 

8:00 A.M. (E) )†  Tadeusz Śpiewak   – A.G.Przybyłowski           

Friday – Dec. 18 
 

8:00 A.M. (E) † Joseph Wardowski – Rachfałowski Family  

 

7:00 P.M. (P) – Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi,  

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  W int. Thomasa; o zdrowie i opiekę Matki Bożej 

-  O zdrowie i błog. Boże dla Agnieszki Przybyłowskiej  

   i jej rodziny                                 – H. Śpiewak 

-  O zdrowie dla Krystyny Turalskiej             – Różą XII 

-  O zdrowie i błog. Boże dla Samanthy i Sebastiana Kunka 

   z okazji urodzin                                 – Rodzina 

†  Irena Mazurska                                   – Dzieci                         

†† Członkinie Róży XII                     – Żywy Różaniec                         

†† Karolina, Tadeusz Śpiewak                     – Rodzina                        

†† Stanisława, Czesław Dzięcielscy                – Rodzina 
 

Saturday – Dec. 19  
 

5:00 P.M.(P.)  -    W intencji Parafian                      

Sunday – Dec. 20 – FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

                     CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 
 

 8:30 A.M. (P) †  Wiesława Przybyłowska – Córka z rodziną  
 

10:00 A.M. (E) †† Members of the Fitzgerald Family; 

                  Peter, Margaret, Richard & Margaret 
 

11:30 A.M. (P) †  Jadwiga Kiełczykowska       – Rodzina  

  

 

Lectors & Commentators –December 19/20, 2020 
 

 5:00 P.M.   K. Bator 

 8:30 A.M.  D. Moryc 

10:00 A.M.  A. Giers  

11:30 A.M.  E. Wojciechowski 

Eucharistic Minister – Polish Mass 
 

11:30 rano     Elżbieta Ciomplik  
 

*** 

NOTE FROM DIOCESE OF HAMILTON 
 

The communicant is to wear the mask when receiving the 

Sacred Host from the priest or Extraordinary Minister of 

Communion. After stepping aside (six feet) they are to 

remove their mask momentarily to consume the Eucharist. 

Replacing their mask, they return to their place. At this time 

Communion may only be received in the hand.  

*** 

LIGHTING THE ADVENT CANDLE 

Before the Mass begins each Sunday during Advent, 

there is a prayer and the ceremony of lighting the Advent 

Candle. If you and members of your family would like 

to offer your services for this liturgical celebration, 

please call the office or see Fr. Adam about the time and 

date that you would prefer. 

       *** 
CHRISTMAS CONFESSION  
 

Fourth Sunday of Advent (Dec. 20) from 

3:00 till 4:00 P.M. Additional priests will 

be available.  

         *** 
CHRISTMAS FLOWERS  
Parishioners, who wish, can make a donation for 

sanctuary Christmas flowers in memory of deceased 

loved ones. Mass for them will be celebrated on 

Christmas Day, Dec. 25th, at 10:00 am in English and at 

11:30 am in Polish. Christmas wafers and St. Joseph 

Sunday Missals for 2021 are available in the Sacristy or in 

the Parish Office. 

                   *** 
WINTER REMINDERS 

As the winter months are now upon us, all parishioners 

are strongly encouraged, for their safety, to enter the 

church through the glass door. Please avoid the stairs 

leading to the main entrance as they might be covered by 

snow and ice.  

Thank you in advance for your co-operation. 

Fr. Adam 

                   *** 
A YEAR OF SAINT JOSEPH 

On December 8, 2020, Pope Francis declared A Year of 

Saint Joseph in his Apostolic letter “Patris corde” (with a 

Father’s Heart). It marks the 150th Anniversary of 

Blessed Pope Pius IX’s declaration of Saint Joseph 

Patron of the Universal Church. Begins on the Feast of 

the Immaculate Conception and ends on the Feast in 

2021. After each Mass our faith community will recite 

the prayer through the intersession of St. Joseph:  



13 GRUDZIEŃ 2020 – TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 
  

 

 

 

 

"Hail, Guardian of the Redeemer, 

Spouse of the Blessed Virgin Mary. 

To you God entrusted his only Son; 

in you Mary placed her trust; 

with you Christ became man. 

 

Blessed Joseph, to us too, 

show yourself a father 

and guide us in the path of life. 

Obtain for us grace, mercy and courage, 

and defend us from every evil. Amen." 

Saint Joseph pray for us. 

*** 

Sunday offerings: Dec. 06, 2020  
 

Offertory:                               $4,294.00;    

Building Fund:                            $270.00; 
 

Thank You for your generous donations. 

Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność. 

*** 
 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 

W czasie przyjmowania Komunii św. na rękę osoba powinna 

mieć nałożoną maseczkę. Po odejściu na bok (sześć stóp = 2 

metry) należy ją zdjąć, spożyć Komunię św., ponownie nałożyć 

maseczkę i powrócić do ławki.  

*** 
PLAN NABOŻEŃSTW NA OKRES BOŻEGO NARODZENIA 

został umieszczony na naszej stronie internetowej pod zakładką 

Biuletyny. 

 

Biuro Parafialne  

będzie nieczynne od 21 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021 roku.  

*** 
ZAPALANIE ŚWIEC ADWENTOWYCH 

Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów Adwentu jest 

zapalanie świec adwentowych w czasie niedzielnej 

Eucharystii. Rodziny, które pragnęłyby wziąć udział w 

ceremonii zapalania świec proszone są o wybranie niedzieli, 

godziny i powiadomienie kancelarii lub ks. Adama. 

*** 
               

Zachęcamy wiernych do składania ofiar na kwiaty z okazji 

świąt Bożego Narodzenia dla uczczenia pamięci naszych 

drogich zmarłych. Opłatki, kartki świąteczne i „Sunday 

Missals” są do nabycia w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.  

          *** 
SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA  
 

 

Odbędzie się w 4-tą Niedzielę Adwentu,    

20 grudnia, od godz. 3:00 do 4:00 po 

południu. 
 

  

 

DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA KOŚCIOŁA 
 

Dekoracja kościoła odbędzie się w poniedziałek, 14 

grudnia od godz. 9:00 rano przez cały dzień. 

Zapraszamy do pomocy jak najwięcej parafian. 
 

KOPERTKI NA ROK 2021 SĄ DO ODEBRANIA.  

Kilka ostatnich kompletów kopertek zostało usuniętych, 

dlatego dla niektórych osób numery kopertek zostały 

zmienione. Jeśli ktoś używał numery od 517 wzwyż 

proszony jest o wyszukanie swojego nazwiska na liście 

zmian numerów kopertek. Na kilku pierwszych 

kopertkach prosimy podać: Imię, nazwisko, dokładny 

adres, kod pocztowy, numer telefonu oraz swój email. 

Dziękujemy za współpracę.   

*** 
Wkroczyliśmy w okres zimowy. Zachęcam więc 

wszystkich parafian, aby dla ich własnego 

bezpieczeństwa korzystali z wejścia obok windy (szklane 

drzwi). Schody zewnętrzne często mogą być tymczasowo 

oblodzone i pokryte cienką warstwą śniegu, co może 

spowodować niebezpieczne upadki.  

Ks. Adam 

*** 
ROK ŚWIETEGO JÓZEFA   
 

W 150. rocznicę ustanowienia św. 

Józefa Patronem Kościoła 

Powszechnego, Papież Franciszek 

opublikował, w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP, list 

apostolski „Patris corde” (Ojcowskim 

sercem) i ogłosił Rok Świętego 

Józefa. Będzie on trwał od 8 grudnia 

2020 do 8 grudnia 2021r. Na zakończenie listu 

apostolskiego Ojciec Święty zachęca do modlitwy o 

wstawiennictwo św. Józefa i „do naśladowania jego cnót i 

jego zaangażowania”. Rozpoczynając Msze święte 

niedzielne i w pozostałe dni, po każdej Mszy św. 

będziemy wspólnie odmawiać powyższą modlitwę: 
 

"Witaj, opiekunie Odkupiciela, 

i oblubieńcze Marii Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 

tobie zaufała Maryja; 
 
 

z tobą Chrystus stał się człowiekiem. 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 

i prowadź nas na drodze życia. 

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 

i broń nas od wszelkiego zła. Amen." 
 

Zachęcamy parafian do zapoznania sie z warunkami 

odpustów na Rok Św. Józefa, które są przedstawione w 

następnym załączniku na naszej stronie internetowej.  


