
Dziś bowiem w mieście Dawida  
narodził się wam Zbawiciel. Łukasz 2:11 
                                                                                                         

 

Drodzy Parafianie, 

,,Dziecię nam się narodziło..." 

,,Przyjmujemy Cię z radością , Wszechmogący Panie nieba i ziemi, który z miłości stałeś się 

Dziecięciem ,,w Judei, w mieście Dawidowym, zwanym Betlejem". Przyjmujemy Cię z  wdzięcznością, 

nowe Światło, które wschodzisz w  nocy  świata.  Przyjmujemy  Cię  jako  naszego  brata, ,,Księcia 

Pokoju", który ,,obie części ludzkosci uczynił jednością". Napełnij nas Twoimi  darami,  Ty,  który 

raczyłeś rozpocząć ludzkie życie tak jak my. Spraw, byśmy się stali dziećmi Bożymi, Ty, który dla nas 

zechciałeś stać się Synem Człowieczym. Ty Jesteś ,,Przedziwnym Doradcą", niezawodną obietnicą 

pokoju. Ty Jesteś skuteczną obecnością ,,Boga Mocnego". Ty, nasz jedyny Boże, który leżysz ubogi i 

pokorny w cieniu szopki, przyjmij nas u Twego żłóbka. Przyjdźcie, ludy ziemi, i otwórzcie drzwi swojej 

historii! Przyjdźcie pokłonić się Synowi Dziewicy Maryi, który zstqpił pośród nas tej nocy od wieków 

przygotowanej. Nocy radosnej i świetlanej. 

                Venite, adoremus!- Przyjdźcie z     pokłonem!" 

(Z homilli św. Jana Pawła II, Pasterka 2001) 

 

Podajemy wszystkim Parafianom i ich gościom porządek sprawowanych ceremonii, abyśmy 
mogli dobrze zaplanować nasz czas i godnie przygotować się na przyjście Bożej Dzieciny. 

Spowiedź przedświąteczna - 4 Niedziela Adwentu - 20 grudnia 
 

Spowiedź: od godz. 3:00 do 4:00 po południu.  
 
Do sprawowania Sakramentu Pojednania i Pokuty zostali zaproszeni księża pracujący w 
różnych parafiach Diecezji Hamilton. 



 Wigilia Bożego Narodzenia - czwartek 24 grudnia 
 

Msza św. 8:00 rano w języku angielskim    
Pasterka rodzinna                   5:00 po południu w języku angielskim    
Pasterka Północ   w języku polskim 

 

Uroczystość Bożego Narodzenia - piątek 25 grudnia 
 
 

Msze św.                              8:30  w języku polskim 

 10:00 rano    w języku angielskim    

 11:30 i 1:00 po południu      w języku polskim 
 

Drugi Dzień Bożego Narodzenia - Święto Św. Szczepana - sobota 26 grudnia 
 

 

Msze św.                              8:00 rano w języku angielskim    
 10:00 i 11:30 rano w języku polskim 

 

Niedziela Świętej Rodziny- niedziela 27 grudnia 
 

 

Msze św.                              Sobota 26 grudnia 5:00 wieczorem w języku polskim 
 Niedziela 27 grudnia 8:30, 11:30 rano w języku polskim 
  10:00 rano    w języku angielskim    

 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - piątek 1 stycznia 2021 roku 

Święto Obowiązkowe - przykazanie Boże i kościelne zobowiązuje nas do 

uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii 
 

Msze św.                              Czwartek 31 grudnia 5:00 wieczorem w języku polskim 
 Piątek 1 stycznia 8:30, 11:30 rano w języku polskim 
  10:00 rano    w języku angielskim    

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - niedziela 3 stycznia 

Msze św.                              Sobota 2 stycznia 5:00 wieczorem w języku polskim 
 Niedziela 3 stycznia 8:30, 11:30 rano w języku polskim 
  10:00 rano    w języku angielskim    

Niedziela, 10 stycznia o godz. 12:30 – Nabożeństwo słowno-muzyczne    

„Przy żłóbku Pana” 

 
Biuro Parafialne będzie nieczynne od 21 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. 

 

     Zbliżają się ku końcowi ostatnie dni Roku Pańskiego 2020. Pragnąłbym podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli, jak również naszym grupom parafialnym i organizacjom  
polonijnym za wszelkie dowody pomocy, wsparcia finansowego i okazanej troski względem 
naszej wspólnoty parafialnej. Głęboko ufam, że w tym samym zrozumieniu będziecie nadal 
wspierać duchowo i materialnie wszelkie potrzeby naszej Parafii.  

Wraz z życzeniami dołączamy prośbę o ofiary celem  pokrycia  kosztów  świątecznego 
wystroju świątyni. Każda, nawet najmniejsza ofiara jest dowodem Waszej troski i przywiązania 
do tej Rodziny Parafialnej. 

Życząc błogostawieństwa i wielu łask od Bożej Dzieciny Jezus, rodzącej się w Betlejem i w 
naszych sercach. 

 
W imieniu Księży Zmartwychwstańców i współpracowników naszej Parafii 

 

Ks. Adam Wróblewicz, C.R. Proboszcz 


