
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 
i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu”. 

To jedne z najpiękniejszych i najbardziej krzepiących słów Dobrej Nowiny, jaką Jezus niósł ludziom 
wędrując przez wsie i miasta, jaką i dziś daje światu. To słowa, które przynoszą nadzieję i dodają otuchy 
zwłaszcza tym wszystkim, którym tu, na ziemi, „nie powiodło się”, którzy niewiele osiągnęli, nie są nikim 
znanym i uznanym. I to nie dlatego, że są lub byli, mniej pracowici od innych czy, że się im nie chciało, 
lub dokonali nietrafnych wyborów… Błogosławieni, to często ci, którzy – choć nie dane im było urodzić 
się zdrowymi lub choroba pokrzyżowała im życiowe plany, a ograniczenia intelektualne uniemożliwiły 
błyskotliwą karierę – potrafili kochać. To ci, którzy doświadczyli straty tak wielkiej, że nic nie było w 
stanie utulić ich smutku, a mimo to nie pytali: „dlaczego akurat ja?”. To ci, którzy nie chcieli uczestniczyć 
w „wyścigu szczurów” i przepychać się łokciami za cenę krzywdy kogoś innego. To ci, których 
niesprawiedliwie osądzono, potępiono, którym „przyklejono etykietę”, których oczerniono lub którym 
odebrano dobre imię. To ci, którzy zawsze mieli szeroko otwarte oczy i serce, i nigdy nie przeszli obojętnie 
obok cudzego nieszczęścia, ani nie zadawali pytań w rodzaju :„a co ja z tego będę miał?”. To ci, którzy nie 
pogłębiali podziałów, lecz szukali tego, co łączy – we własnej rodzinie, we własnym środowisku, w 
świecie; ci, którzy zrozumieli konieczność uznania własnej winy i poznali wartość przebaczenia. To ci 
wszyscy „święci naiwniacy”, którym dzisiejszy świat urąga, z których drwi i szydzi… To ich wszystkich 
Jezus podnosi dziś na duchu swoją obietnicą: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie”. 

Niektórzy z nich żyją obok nas, o innych – poza Bogiem – już nikt nie pamięta. Doczesne szczątki wielu 
takich „błogosławionych” oczekują zmartwychwstania ciał na naszych cmentarzach uświęcając ziemię, na 
której kilka razy w roku kładziemy znaki naszej pamięci… Błogosławieni – już szczęśliwi w objęciach 
Boga. Nasi bliscy… święci. 

 

                ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI 
Proboszcz - Dariusz Jagodziński 
Wikariusz – Abraham Sebastian 

 
 
 

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

   
 
 
 29 STYCZNIA 2023 

Czwarta 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 – 29 stycznia, 10:00am 
 

† Śp Regina Czekierda Al & Lynn Walker 
† Śp Maria Majcher Dzieci i wnuki 
† Śp Piotr Cajler Żona 
† Śp Mieczyslaw Sitar (2-ga rocz. śm) Żona z dziećmi 
O Boże błogosławieństwo dla parafian  

Piątek – 3 lutego, 7:00pm † Śp Józef i Teresa Prachniak  

Niedziela – 5 lutego, 10:00am 
 

O łaski i opiekę Bożą dla Veroniki, 
Magdaleny, Jacka i Elżbiety  Babcia 

† O spokój duszy dla Stanisława 
Kozłowskiego 

Wnuki 

† Śp Tadeusz Patyk (2-ga rocz. śm) Córka z rodz. 
O Boże błogosławieństwo dla parafian  

 

Różaniec 
29 stycznia – T. Partyka 5 lutego – T. Sitar 12 lutego – D. Jaszczur 
19 lutego – A. Kurpiel 26 lutego – C. Zalewska 5 marca – K. Grygorcewicz 
 

Lektorzy 
29 stycznia – Kumala 3 lutego – Studziński 5 lutego – Kumala 
10 lutego – Uliński 12 lutego – Matysiakiewicz 17 lutego – Studziński 
 

Ushers 
29 stycznia – Kumala 3 lutego – Studziński 5 lutego – Kumala 
10 lutego – Studziński 12 lutego – Wiatr 17 lutego – Studziński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

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

 
INTENCJA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ  

NA LUTY 
 

W intencji naszej parafii, aby coraz bardziej 
stawała się wspólnotą wiary i braterstwa. 
 
 

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

SKŁADKA NIEDZIELNA 
15 I & 22 I = $2090. 

Serdeczne Bóg zapłać za składane ofiary. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu (2-go 
lutego) Kościół obchodzi święto Ofiarowania 
Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny.   

Kiedy sięgamy do Pisma Świętego, to napotykamy 
scenę ewangeliczną według św. Łukasza (por. 2, 
22-32) przedstawiającą ofiarowanie Jezusa 
w świątyni. O tym wydarzeniu przypomina nam 
nie tylko liturgia Święta Pańskiego, ale także 
czwarta tajemnica pierwszej części różańca. 

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do 
najdawniejszych, gdyż było obchodzone w 
Jerozolimie już w IV wieku, a więc zaraz po 
ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło 
się również w Kościele zachodnim. 

Tradycyjnie dzień ten nazywa się dniem Matki 
Bożej Gromnicznej.  W ten sposób uwypukla się 
fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do 
świątyni. 
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