
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Często nam się wydaje, że znamy człowieka, kiedy 
wiemy coś o jego historii życia i wiemy, jak wygląda. Komputer umożliwia dziś takie poznanie niemal 
każdego z nas. I tak oto otwiera się droga do bezwzględnego manipulowania ludźmi. Jednak również 
tych, z którymi długo przestajemy, często wcale dobrze nie znamy. Czy nie dzieje się tak, że jesteśmy 
pewni, iż małżonek czy przyjaciel tak czy inaczej zareaguje, a tymczasem reakcja jest zupełnie inna? 
Może się jednak zdarzyć i tak, że pewnego dnia odkrywamy drugiego człowieka w jego niezastąpionej 
oryginalności, w jego tajemnicy. Mówimy wówczas: „Dotąd cię jeszcze nie znałem”. Jan Chrzciciel znał 
wiele faktów z życia Jezusa, a jednak nie znał Go. Przyjdzie jednak taki moment, kiedy ujrzy przebłysk 
Jego prawdziwej tożsamości. Wtenczas padną słowa, dobitne, przeszywające jak miecz: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata”. Nie mówi: „Oto wybraniec Boży” albo „oto Mesjasz” albo „oto Ten, 
który was wyzwoli z nędzy i ucisku”. Nie mówi niczego, co można by wykorzystać w teologii 
wyzwolenia. Zmierza prosto do istoty rzeczy, do tego, co jest centralne w istnieniu i misji Jezusa: „Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.  Nie mówi, że Jezus jest niewinny jak baranek. Nie, On jest 
Barankiem Bożym, jest samą niewinnością. Jan nie mówi też, że ten Baranek gładzi grzechy świata. Nie, 
Baranek gładzi grzech świata, w liczbie pojedynczej, jako całość, od razu. Istota misji Jezusa polega na 
zjednoczeniu totalnej niewinności z totalnym grzechem. Święty Paweł napisze: „On to dla nas grzechem 
uczynił Tego, który nie znał grzechu” (2 Kor 5,21). Powinniśmy dłużej rozważyć, ile kosztowało tego 
biednego Baranka dźwiganie takiego nieludzkiego brzemienia, jakie przepaści cierpienia przemierzył dla 
nas. Przypatrzmy się jednak, skąd czerpał siły. Baranek Boży czerpał z Boskiego źródła siły i to źródło 
jest decydującym kryterium pozwalającym Janowi rozpoznać w Jezusie Baranka Bożego. To Duch jest 
znakiem rozpoznawczym. Wszyscy inni przez Niego muszą otrzymać Ducha, gdy On będzie ich chrzcił 
Duchem Świętym. Jan Chrzciciel odkrywa tożsamość Jezusa, gdy widzi, że Duch jest z Jezusem i ponad 
Nim. Czy tak samo nie dzieje się w relacjach międzyludzkich? Dopóki nie odkryłem, że człowiek, 
którego spotykam, ma w sobie Ducha Świętego, choćby jak ziarenko, nie wiem, kim on jest. Dopóki nie 
przeniknąłem zewnętrznej skorupki i nie dotarłem do tej głębokiej Boskiej rzeczywistości w drugim 
człowieku, to nie znam jego prawdziwego imienia. (…) 

                ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI 
Proboszcz - Dariusz Jagodziński 
Wikariusz – Abraham Sebastian 

 
 
 

BIURO PARAFIALNE 
Czwartek: 2:00pm – 5:00pm 
Sekretarka - Joanna Niewola 

e-mail:  holycrosswdstk@dol.ca 
 
 
 15 STYCZNIA 2023 

Druga Niedziela Zwykła 
 
 

 
 
 

 
 

 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE 
Spowiedź – każdy piątek 6:00 - 6:30 wieczorem,    
lub w umówionym terminie 
Chrzty – po uprzednim porozumieniu się 
Śluby – pół roku przed zamierzoną datą 
Chorzy – na każde wezwanie 

Parafia p.w. Krzyża Świętego 
169 Ingersoll Road, Woodstock, Ontario, N4S 7V6 

Tel: (519) 539-3475, e-mail:  holycrosswdstk@dol.ca 
Website - www.nocfop.dol.ca 



Intencje Mszalne 
 

Data Intencja Ofiarodawca 

Niedziela – 15 stycznia, 10:00am 
 

† Śp Eugeniusz Grygorcewicz (1-rocz 
śm) Żona z rodz. 

† Śp Maria Majcher Rodz. 
Domagała/Tang 

† O spokój duszy dla śp Stanisława 
Kozłowskiego 

Wnuki 

O Boże błogosławieństwo dla parafian  
Piątek – 20 stycznia, 7:00pm † Śp Regina Czekierda Al & Lynn Walker 

Niedziela – 22 stycznia, 10:00am 
 

† Śp Piotr, Anna, Andrzej Dąbrowski  
† O spokój duszy dla śp Zofii Duda Córka z rodz. 
O Boże błogosławieństwo dla parafian  

 

Różaniec 
15 stycznia – C. Zalewska 22 stycznia – K. Grygorcewicz 29 stycznia – T. Partyka 
5 lutego – T. Sitar 12 lutego – D. Jaszczur 19 lutego – A. Kurpiel 
 

Lektorzy 
15 stycznia – Zalewski 20 stycznia – Studziński 22 stycznia – Cybulski 
27 stycznia – Uliński 29 stycznia – Kumala 3 lutego – Studziński 
 

Ushers 
15 stycznia – Wiatr 20 stycznia – Studziński 22 stycznia – Wiatr 
27 stycznia – Studziński 29 stycznia – Kumala 3 lutego – Studziński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Poniedziałek:  6pm – 9pm 
Środa:             6pm – 9pm 
Czwartek:       6pm – 9pm 
Piątek:       7:30pm – 9pm 

 
INTENCJA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ  

NA STYCZEŃ 
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 
 

KOPERTKI NA ROK 2023 
Są do odebrania przy wejściu do kościoła. 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA 
8 I = $1335 

Dochód z ciasta - $102 
Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA 
Czas świętowania Bożego Narodzenia, to czas 
powracania do korzeni naszej wiary, czas 
spełniania się Bożych obietnic, to także czas 
powrotu do Słowa Bożego.  Świat, w którym 
żyjemy, pogrążony w konfliktach i wojnach, jest 
spragniony Jego czułej miłości, spragniony pokoju 
bez granic.  Idąc bezpieczną drogą wiary staniemy 
się w naszych wspólnotach, rodzinach i 
środowiskach narzędziami Bożego pokoju. 
Niech Boża Opatrzność czuwa w Nowym Roku 
2023. 
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE 
Prosimy parafian, którzy w ostatnim czasie 
zmienili adres lub numer telefonu o 
poinformowanie biura parafialnego.  Na początku 
lutego zostaną wystawione pokwitowania do 
rozliczenia podatkowego (Income Tax Receipts) za 
ofiary złożone do końca 2022.  W tym celu 
prosimy o uaktualnienie swego miejsca 
zamieszkania. 
 
 
 

 
 

 
 


