
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Dzisiejsza Ewangelia mówi o początkach publicznej działalności Jezusa. Jezus głosi Ewangelię, wzywa 
do nawrócenia i powołuje uczniów.  
W szkołach rabinackich i greckich nauczyciel, mistrz przekazywał wiedzę, pojęcia, prawdę, uczył 
rozwiązywania problemów. Zadaniem ucznia było przyswojenie wiedzy. Natomiast Jezus proponuje nie 
tyle wiedzę, co raczej model życia, duchowy szlak wędrówki, i więcej: samego Siebie. Uczeń podąża za 
Nim, kontempluje Jego życie i naśladuje Go. Jest to głęboka duchowa wspólnota przyjaźni i życia. Mistrz 
i uczeń dzielą wszystko: ideały, plany, pracę, odpowiedzialność, sukcesy i porażki, cierpienie i radość.  
A. Pronzato wskazuje na pewne charakterystyczne rysy powołania uczniów. Pierwszym z nich jest 
spojrzenie Jezusa. Jezus spoglądając na ucznia wnika w jego głębię. Już w pierwszym spojrzeniu mówi, 
jak osoba powołana jest dla Niego ważna i pragnie z nią zjednoczyć się głębiej poprzez przyjaźń i miłość. 
W taki sposób Jezus spojrzał na Piotra i Andrzeja, Jana, bogatego młodzieńca, Mateusza, Zacheusza, Marię 
Magdalenę… W taki sposób odczuwa relację z Jezusem każdy powołany. 
Drugim charakterystycznym rysem powołania jest inicjatywa Jezusa. Jezus zawsze czyni pierwszy krok, 
wzywa, zaprasza do siebie. W relacji z Jezusem, nie uczeń poszukuje mistrza, jak to było w szkołach 
rabinackich, lecz Nauczyciel wybiera uczniów. Jezus powołuje uczniów w ich środowisku, w miejscu życia 
i pracy, nad jeziorem Genezaret czy w komorze celnej. Uczeń, jak pisze św. Paweł, zostaje zdobyty przez 
Jezusa (Flp 3, 12).  
Trzecim elementem powołania jest konieczność natychmiastowego wyboru i odpowiedzi. Jezus oczekuje 
bezzwłocznej decyzji. W obliczu wezwania Jezusa nie można się wahać, zwlekać ani odkładać decyzji na 
później. Powołanie jest łaską, która nie podjęta, przemija. Często ludzie młodzi odkładają decyzję na 
później lub z lęku i braku dojrzałości, głównie emocjonalnej, nie są w stanie jej podjąć. Również wiele 
osób duchownych, które podjęły powołanie, nie potrafi go realizować do końca, w sposób radykalny. 
Szuka raczej wygody, komfortu psychicznego i zabezpieczenia do końca życia niż radykalizmu 
ewangelicznego. 
Powołanie wymaga bezwarunkowego zawierzenia. Zauważmy, że Jezus nie mówi, czego chce ani dokąd 
zaprowadzi uczniów. A uczniowie nie domagają się wyjaśnień. Wyjaśnienia przyjdą później. Aby podjąć 
powołanie trzeba bezgranicznie zaufać. Silna wiara i ufność pozwoli przetrwać późniejsze kryzysy i 
przeciwstawić się lękom, kalkulacji, ludzkiej roztropności, obawom przed zaangażowaniem… 
I jeszcze jeden rys Jezusowego powołania. Jest nim wolność, radykalne i głębokie oddzielenie od rodziny 
i porzucenie dóbr materialnych. Porzucenie wszystkiego jest symbolem pozostawienia dotychczasowego 
trybu życia, przyzwyczajeń, wartości, mentalności…  

                ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI 
Proboszcz - Dariusz Jagodziński 
Wikariusz – Abraham Sebastian 

 
 
 

BIURO PARAFIALNE 
Czwartek: 2:00pm – 5:00pm 
Sekretarka - Joanna Niewola 
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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 – 22 stycznia, 10:00am 
 

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

Piątek – 27 stycznia, 7:00pm   

Niedziela – 29 stycznia, 10:00am 
 

† Śp Regina Czekierda Al & Lynn Walker 
† Śp Maria Majcher Dzieci i wnuki 
† Śp Piotr Cajler Zona 
O Boże błogosławieństwo dla parafian  

 

Różaniec 
22 stycznia – K. Grygorcewicz 29 stycznia – T. Partyka 5 lutego – T. Sitar 
29 stycznia – T. Partyka 12 lutego – D. Jaszczur 26 lutego – C. Zalewska 
 

Lektorzy 
22 stycznia – Cybulski 27 stycznia – Uliński 29 stycznia – Kumala 
3 lutego – Studziński 5 lutego - Kumala 10 lutego - Uliński 
 

Ushers 
22 stycznia – Wiatr 27 stycznia – Studziński 29 stycznia – Kumala 
3 lutego – Studziński 5 lutego - Kumala 10 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 

 
 

 
 
 



Administratorka Rodziny Parafialnej przedstawiła podział kosztów 
niektórych pracowników między parafiami. 

 
STAFFING 
ALL EXISTING STAFF MEMBERS WILL CONTINUE IN THEIR CURRENT POSITION 
AND ALL THREE PARISH OFFICES WILL REMAIN OPEN WITH THE PRESENT STAFF. 
Just as we share two priests for three parishes, some staffing resources will now be shared across the 
Family: 
 
EXISTING STAFF SHARING: 

• PASTORAL MINISTER (Preparation for Baptisms, RCIA, understanding the faith) 
• SACRAMENTAL MINISTER (Preparation for First Communion, First Reconciliation, Confirmation) 
• OFFICE ADMINISTRATOR as it pertains to the Family (staffing concerns, records, new hires, 

retirees, provides information for/liaisons with Diocese, bookkeeping for items that span the 
Family) 
 

OTHER SHARED PERSONNEL:  
• WEBSITE MANAGER (handles all website data and design for the Family, posts weekly updates, 

including bulletins and Facebook); paid on a monthly basis (cost to be shared by all three 
churches) 

 

TO BE HIRED: 
• YOUTH MINISTER (Part-Time); facilitate/run programs and activities for our youth 

 
FINANCES 
With the sharing of resources, sharing of costs will need to be discussed. 

• The three churches have been sharing clergy salary expenses since Feb. 2021 when Father 
Simard retired 

• In July of 2022 (when our Family of Parishes was activated), all expenses regarding clergy (i.e. 
fuel and mileage, groceries, cell phones, misc. expenses, retreats, study days, etc.) are shared 
on a percentage basis based on a formula set out by the Diocese (to be reviewed bi-annually) 

• Each church is responsible for their own utilities and monthly expenses, including capital 
expenses 

• Beginning this year, all common expenses to be shared will include: 
a) a portion of the salary for the Pastoral Ministers, Youth Minister, and Office Administrator 

(NOTE:  these expenses will be determined based on the level of involvement each staff has 
with the other churches)  

b) purchases for the priest’s living quarters that are considered movable (i.e. washer, dryer, 
furniture, TV, etc. 
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