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Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Syr 3,2-6.12-14) 

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców  

 

 PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 128,1-2,3,4-5) 

Błogosławiony, kto się boi Pana.  
 

DRUGIE CZYTANIE  (Kol 3,12-21) 

Chrześcijańskie zasady życia domowego  

 

EWANGELIA  (Mt 2,13-15.19-23) 

Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu  

           Rodzina – sanktuarium miłości 
Kiedy patrzymy na Świętą Rodzinę, od-
krywamy podstawową zasadę życia – 
wzajemną miłość. Miłość jest istotą życia 
Rodziny z Nazaretu, w której centrum 
stoi Syn Boży Wcielony. W tej szkole ży-
cia pragniemy uczyć się budować jedność 
i szczęście naszych rodzin. Dziś szczegól-
nie chcemy patrzeć na św. Józefa. Jego 
troska o rodzinę może nas budować. 
Święty Józef przede wszystkim słuchał 
głosu Boga i zawierzył Jego prorokom. 
Rozumiał, jak wielkie wartości niesie w 
sobie tradycja, co potwierdziło spełnie-
nie się proroctw w jego życiu. Myślał tyl-
ko o Dziecięciu i Jego Matce. Historia ży-
cia Józefa i całej Świętej Rodziny uczy, że 
w życiu nie ma przypadków. W przeciw-
nościach mamy czynić to, co jest w zasię-
gu naszych możliwości, ale przede 
wszystkim zdać się na Boga. Posłuszeń-
stwo jest najlepszą odpowiedzią na łaskę 
Bożą. 
Proszę Cię, Panie, aby umacniała się moja 
miłość do Ciebie. Z Twoją pomocą pragnę 
konsekwentnie obdarowywać miłością 
najbliższych. Uświęcaj, Panie, moją rodzi-
nę. 

Poniedziałek 30 grudnia 

8:00 za śp. Mariannę Biały ( 5 rocz.śm) - syn 

 z rodziną 

19:00 z prośbą o potrzebne łaski dla rodziny  

 Rogala i Dąbrowski 

 za śp. Izydorę i Tadeusza Słotwińskich 

 (12 rocz. śm ) - syn z rodziną 

Wtorek 31 grudnia 

8:00 za śp. syna, Mariana Trychtę ( 5rocz.śm) 

 - mama i brat Dawid z żoną  

17:00 za śp. Esperanzę Estoy ( 4 rocz.śm) -  

 rodzina 

19:00 za śp. Bolesława Ulińskiego - rodzina 

Środa 1 stycznia 

8:00 za śp. Mieczysława Jarząbek - brat 

9:30 za śp. Leona i Helenę Skrobucha  

 i za śp. Jana i Albinę Broźny  

                  oraz za śp. Jana Broźny  

11:00 dziękczynna z prośbą o opiekę Matki  

 Bożej dla rodziny Sienko 

13:00 za śp. Bolesława Rybkę - Witold z dziećmi 

14:30 za śp. Jakub Głowiński - rodzina 

19:00 śp. Marek Kaczanowski (1 rocz. śm) 

 - żona z dziećmi  

Czwartek 2 stycznia 

8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla rodziców; Lidii i Józefa  

 Czerneckich  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo - Apostolat Złota  

 Róża 

 za śp. Zdzisława Piwowarczyka 

                  - przyjaciele 

Piątek 3 stycznia  

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i dalszą opiekę Matki Bożej  

 dla Karoliny z okazji urodzin - rodzice 

 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 w nowym roku dla rodziny Zamarlik 

10:00 dziękczynna z okazji ślubu Władysławy 

 i Stanisława 

19:00 za śp. Janinę Grabowską - córka z rodziną 

             Sobota 4 stycznia 

8:00 w intencji rodziny Różańca Świętego 

 i Rycerzy Niepokalanej 

17:00 z prośba o błogosławieństwo Boże  

 i potrzebne łaski dla Marcina Guzdy  

 - rodzice 

19:00 za śp. Małgorzatę Leśniakowską 

 - siostra z mężem 

Niedziela 5 stycznia 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Josie Krysiak - rodzina Dworak 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Anielę i Józefa Podczerwińskich  

 oraz zmarłych z rodziny Antolak  

14:30 za śp. Mariannę Basak - syn Jan  

 z rodziną 

19:00 za zmarłych z rodziny Serwin, Drobiecki  

 i Mróz 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 1 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem  
w Najświętszym Sakramencie , w każdy  drugi piątek 
miesiąca, o godz. 19:00.   

10 stycznia; Przyjdź i zaproś innych! 

CHRZTY 

                                                             
                        ŚWIĘTEJ RODZINY; JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   

DZISIAJ PRZYPADA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY. To święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością  
i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości,  

dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.  
Patrząc na Boże Dzieciątko w żłóbku, w naszych kościołach, na Nim skupiamy uwagę i adorację.  

Jednak pomyślmy także, z modlitewną wdzięcznością, o tych Dwoje. Święty Józef w Najświętszej Maryi Pannie rozpoznaje swoje  
posłannictwo i ojcowskie zadania, a Ona w nim dopełnienie swojego Bożego Macierzyństwa. Podobnie jest z każdym człowiekiem. W rodzinie, w ojcu, w 

matce, w rodzeństwie nie tylko rozpoznajemy swoje człowieczeństwo, ale uczymy się także, jak być dobrym człowiekiem. Przez wiarę i miłość  
możemy w naszych ludzkich rodzinach przygotowywać się do zadań, jakie nam Dobry Bóg wyznaczył.  

 
Aveena Lolita Bartlewski  

córka Julieanne i Grzegorza  
 

Zuzanna Elizabeth Eastwood 
córka Urszuli i Paul’a  

 
Clara Maria Pobielski  

córka Moniki i Dominika  
 

Michelle Rajter  
córka Fatimy i Roberta  

 
Henry Jude Wronski 
syn Anety i Jakuba 

 

     31 XII ;19:00—3:00 rano; 
   BAL SYLWESTROWY  

z udziałem zespołu KOMPOT !  
CENTRUM JANA PAWŁA II  
Cena biletu $140 od osoby.  

Informacje i rezerwacje 905-306-9900,  
events@jp2pcc.ca 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

 

1 I 2020 - w środę - 1 stycznia - Początek Nowego 2020 Roku.  

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.  

Msze święte w naszej parafii jak w każdą niedzielę. Przypominamy, że w Nowy Rok uczestniczenie 

we Mszy świętej jest obowiązkowe. Jeśli z naszej winy nie będziemy na Mszy świętej, zaciągamy 

poważny grzech. 

Żyj Ewangelią  
w te  

Święta Bożego Narodzenia 
Obracając się w kulturze konsumpcjo-

nizmu łatwo jest zapomniec  o tych, kto rzy mają 
mniej szczęs cia niz  my. Moz na jednak złoz yc  
ofiarę na ShareLife w imieniu naszych bliskich. 
Czyniąc to, odzwierciedlamy misję ShareLife, aby 
z yc  Ewangelią wspierając potrzebujących. Aby 
złoz yc  ofiarę, kto rą moz na odliczyc  od podatku, 
odwiedź stronę sharelife.org/donate  

lub zadzwoń na numer  
416-934-3411  

lub 1-800-263-2595.  
Niech Pan Bóg przyniesie pokój i radość  

Wam i Waszym bliskim! 

W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca stycznia.  

Msze s w. w piątek z naboz en stwem  
do Serca Pana Jezusa o godz. 10:00 rano  

oraz o 19 ;00. 
 Okazja do spowiedzi  

według stałego harmonogramu  
w naszej parafii. 

W przyszłą niedzielę odbędzie się wymiana  
Tajemnic Różańca Świętego.  

Nabożeństwo różańcowe rozpocznie się  
o godz. 7:30 rano. 

Nowy Rok jest dla nas wielką tajemnicą. Nie wiemy co nas w nim spotka. Wiemy natomiast  
ile za nami, a co nas czeka - to moz e wiedziec  jedynie Pan Bo g. Jestes my w pełni s wiadomi 
zadan , kto rych trzeba będzie się podjąc . Zawsze rodzi się obawa czy podołamy, czy nie zabrak-
nie sił i zdolnos ci. 

Pragniemy wszystkim Drogim Parafianom życzyć 
szczęśliwego Nowego Roku 2020. 

Niech Bóg obdarza wszystkich swoim błogosławieństwem 
i potrzebnymi darami, pokojem i miłością. 

Choć Nowy Rok to wielka niewiadoma, ale wiemy, że nie jesteśmy sami, 
z nami jest Bóg, a On jest Panem historii i czasu. 

Niech nas wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi drogami 
oraz chroni od zła i niebezpieczeństw. 

Za wszelkie dobro i wsparcie z całego serca dziękujemy. 
Niech Pan rozpromieni swoje Oblicze 

i obdarzy nas wszystkich swoim błogosławieństwem. 
Szczęśliwego Nowego Roku! 

Biuro Parafialne będzie nieczynne  
w środę, 1 stycznia 2020. 

Rocznicę Ślubu  
Obchodzą   

Następujące Pary; 
 

 
Ewa i Zbigniew Romańscy - 30 rocz;  
Bożena i Andrzej Chyjek - 35 rocz;  
Krystyna i Wojciech Szeląg—35 rocz; 
Halina i Krzysztof Panasiewicz - 40 rocz; 
Danuta i Zenon Boguccy - 45 rocz; 
Elżbieta i Marian Zając - 49 rocz; 
Elżbieta i Marian Szymczak - 50 rocz; 
Alina i Michał Puclacher; 55 rocz; 
Alicja i Kazimierz Onyszko - 55 rocz; 

 
                   Odeszli do Pana  

   
  Karolina Skrzypek, lat 40 
 Tomasz Olszewski, lat 57 

                  Krzysztof Szkopiak, lat 60 
                  Frank Kolodziej, lat 80 

 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,  

A światłość wiekuista niechaj im świeci 
Uwaga:  

od Nowego Roku biuro parafialne będzie 
otwarte w środy od godz. 9:00 do12:00 oraz  

od godz. 13:00 do 20:00.  

Wkrótce Nowy Rok 2020 Dzisiaj modlimy się za wszystkie rodziny, 
szczego lnie za te małz en stwa, kto re w tym roku 
obchodziły jubileusz małz en ski lub okrągłą rocz-
nicę zawarcia małz en stwa.  
Z okazji dzisiejszego Święta, życzymy wszyst-
kim rodzinom, aby w oparciu o zasady wiary 
budowały dobrą atmosferę w swoich rodzi-
nach. Świętej Rodzinie z Nazaretu polecajmy 
wszystkie rodziny parafii i naszej ojczyzny.  

W przyszłym roku, 18 maja, przypada 100 
rocznica urodzin św. Jana Pawła II.  
Nasza parafia rozpocznie obchody 100 lecia 
urodzin wielkiego Polaka na początku lutego 
2020 roku. Główne uroczystości 100 lecia 
odbędą się w weekend, 30/31 maja, 2020 
roku. Wkrótce podamy szczegóły. Rada Para-
fialna przygotowała dwa wydarzenia na roz-
poczęcie obchodów. 2 i 9 lutego będzie gości-
ła w naszej parafii wystawa zatytułowana 
„Cuda Eucharystyczne”, która ukaże wszyst-
kie cuda eucharystyczne w historii kościoła. 
Również odbędzie się peregrynacja Tryptyku 
Jana Pawła II. Idąc za św. Janem Pawłem II 
pragniemy zawierzyć Matce Bożej nas  
samych, nasze rodziny, naszą parafię, Kościół 
i cały świat, który teraz, jak nigdy dotąd, 
potrzebuje Miłosierdzia Bożego.  

Druga składka zbierana jest dzi-
siaj na Fundusz Remontowy  
naszej parafii.  

Dziękujemy za ofiarność.  

Pragniemy przypomnieć, że używając nowych 
zestawów kopertek, należy na pierwszej  
kopertce napisać nazwisko, adres oraz numer  
telefonu. Dziękujemy. 
  

Pragniemy poinformować, że we wtorek,  
31 grudnia, biuro parafialne czynne jest 

od 9:00 do 12:00. 

30.XII; godz. 20:30 - Spotkanie otwarte grupy AA, 
w salce brata Antoniego; Zapraszamy wszystkich 
w potrzebie wraz z rodzinami. 

Pragniemy przypomnieć, że można złożyć niedzielną 
ofiarę na utrzymanie naszego kościoła za pomocą karty 
kredytowej. Aby skorzystać z tej metody, należy na 
naszej stronie internetowej www.kolbe.ca  wybrać po 
prawej stronie „wsparcie”, następnie „złóż ofiarę”  
i nacisnąć połączenie „online donations”. To połączenie 
zaprowadzi nas do strony archidiecezji Toronto.  
W formie należy wybrać naszą parafię i dokładnie 
wypełnić wszystkie rubryki. Ofiarę można złożyć jedno-
razowo lub wybrać opcję ofiary cotygodniowej. Parafia-
nie korzystający z tej formy wsparcia parafii otrzymają 
zaświadczenie do podatku bezpośrednio od archidiece-
zji Toronto.  

Medjugorje - Pielgrzymka; 26 kwietnia- 6 maja  
Kontakt: Marzena 647 284 1631 

OFIARA PRZEZ INERNET  


