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Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7) 

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił  
 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19) 

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 3-9) 

Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa  

 

EWANGELIA (Mk 13, 33-37) 

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie  

                 Umiejętność czuwania 
Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli 
Kościół, pozostawił naszej trosce. Pan 
powierzył nam „staranie o wszystko”, a 
obdarzając życiem, powołaniem i misją, 
„każdemu wyznaczył zajęcie”. Do nas 
należy uważność i czuwanie oraz ciągła 
gotowość serca na spotkanie z Jezusem, 
teraz sakramentalnie, a kiedyś twarzą w 
twarz. Czuwanie uwrażliwia nasze serca 
na rozpoznawanie Bożego działania w 
nas i pośród nas. Dewiza wielu świętych 
może się stać również dla nas inspiracją 
na tegoroczny Adwent, jak też na całe 
życie: „Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień 
był twoim ostatnim dniem życia”. 
 
Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata  
oczekuję na Ciebie z sercem uważnym i  
czuwającym. Amen. 

Poniedziałek 30 listopada  

8:00 za śp. Janinę, Anielę i Antoniego Chmiel  

 dziękczynna z okazji 2gich urodzin  

 Anastazji Sawarskiej – babcia  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i powrót do zdrowia dla Bronisławy  

 za śp. Krzysztofa Kaczmarka w 16tą 

 rocznicę śmierci – rodzice z rodziną 

 

Wtorek 1 grudnia   

8:00 za śp. Artura Ostrowskiego w rocznicę  

 śmierci oraz za śp. Zofię i Franciszka 

 Ostrowskich, śp. Marię Miętus i  

 za śp. Weronikę i Jana Malec oraz  

 za śp. Ryszarda Lalewicza – Andrzej i 

 Agnieszka z rodziną  

19:00 za śp. Aleksandra Ciężadło – syn z  

 rodziną 

 

Środa 2 grudnia   

8:00 za śp. Edwarda Wilk w 7mą rocznicę  

 śmierci – żona z rodziną 

 za śp. Lucynę Wszołek - rodzina Knych 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 3 grudnia  

8:00 za śp. Jadwigę Sarnę – córka z dziećmi 

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich – Apostolat 

 Złota Róża 

 za śp. Małgorzatę Motykę w 8mą  

 rocznicę śmierci – mąż z dziećmi   

 

Piątek 4 grudnia  

 8:00 za śp. Władysławę i Henryka w 10tą 

 rocznicę śmierci – syn z rodziną  

 za śp. Zdzisława Kamyckiego w 1wszą  

 rocznicę śmierci – żona i syn z rodziną 

10:00 dziękczynno - błagalna o zdrowie dla  

 Jacka 

19:00 dziękczynna z okazji 16tych urodzin  

 Dawida – rodzice, brat i dziadkowie  

 

Sobota 5 grudnia  

8:00 w intencji Rodziny Różańca świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej 

17:00 za śp. Stanisława Wiercińskiego  

19:00 dziękczynna z okazji urodzin Ojca  

 Tomasza Jarosza   

 

Niedziela 6 grudnia  

Dzień Świętego Mikołaja 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 świętego  

9:30 za śp. Julina Lizonia w 34 rocznicę  

 śmierci - syn z rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 w intencji Zbigniewa Serwin w dniu  

 urodzin - żona i dzieci  

14:30 za śp. Barbarę Jagodowską - przyjaciele 

19:00 za śp. Lucynę Wołoszczak – dzieci z  

 rodziną     

W tym tygodniu przypada: 
3.XII. pierwszy czwartek,  

4.XII. pierwszy piątek  
i 5.XII. pierwsza sobota miesiąca.  

ŚWIECA PROROKA ( Świeca Nadziei ) zapalana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli PRZYJŚCIE MESJASZA; 
 

Dziś, w niedzielę, 29 listopada, rozpoczyna się ADWENT. Adwent to czas dany nam po to, aby ożywić nadzieję na chwalebne przyjście  
naszego Zbawiciela, aby rozwaz ać  kierowane w tym ćzasie przez Kos ćio ł do nas Słowo Boże. Dzisiaj jestes my wezwani, aby przygotować  drogę Panu.  

Lećz nie ćhodzi tu o materialną drogę, ale o nasze serća, o nasze nawro ćenie, ćzyli oćzyszćzenie się z grzećho w, o wyzbyćie się pyćhy i egoizmu, o wygładzenie 
szorstkos ći w obćowaniu z bliz nimi, o działania dla ićh dobra. Adwent to okres oćzyszćzenia naszyćh serć i pogłębienia miłos ći i wdzięćznos ći względem Pana 

Boga i Matki Najświętszej, i ćzas radosnego oćzekiwania. Ućzyn my więć nasze własne z yćie prostą drogą do Boga, drogą bez wybojo w i kompromiso w.  
To nasze zadania nie tylko na Adwent; jednak, kaz dy Adwent dobrze przez yty pozwala nam w nowy i głębszy sposo b przygotować  się na przyjs ćie Zbawiciela.  

Ten niezwykły okres mówi o zbawieniu, które przychodzi do człowieka od Boga. Kolorem przewodnim Adwentu jest fiolet  
i tylko w Niedzielę Gaudete ( Niedziela Radości ) zastępuje go kolor różowy. 

W najbliższą sobotę, 5 grudnia,  

O. Tomasz Jarosz będzie obchodził 

urodziny. Z tej okazji  

składamy mu najserdeczniejsze  

życzenia urodzinowe wraz z  

zapewnieniem o modlitwie w jego  

intencji. Sto lat Ojcze Tomku!! 

Przez  najbliższe 28 dni, podczas Mszy Świętej Kościół jest zamknięty; 
Msze Święte odprawiają tylko księża bez udziału wiernych 

i będą sprawowane według stałego harmonogramu oraz transmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca  

 
Poniewaz  w naszyćh kos ćiołaćh nadal nie moz na ćelebrować   

Mszy Ś więtej z udziałem wiernyćh,  
nie zaćiągamy grzećhu ćięz kiego nie będąć w niedzielę  

na Mszy Ś więtej, w kos ćiele,  
o ile uczestniczymy w niej w inny, dostępny sposób.  

 
Drzwi Kościoła pozostają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30  

na prywatną modlitwę  i może wejść do niego tylko ograniczona ilość osób,  
w chwili obecnej to 10 osób; 

Tylko jedno wejs ćie będzie otwarte, to od strony krzyz a; 
 

wchodzimy do kościoła, przewracamy  
kartkę z numerem znajdującą się w segregatorze,  

po czym wychodząc z kościoła odwracamy  
kartkę z numerem - w ten sposób  

nie przekroczymy  
dozwolonej liczby osób znajdujących się w kościele; 
Pamiętajmy, że to samo tyczy się Kaplicy Wieczystej Adoracji. 

 
Wszystkie Sakramenty celebrowane są poza Mszą Świętą i z następującym limitem osób: 

Ś luby - do 10 oso b;. 
Chrzty - do 10 oso b; 

Pogrzeby - do 10 oso b i w domu pogrzebowym; 
 
 

 Biuro parafialne jest dostępne wyłącznie telefonicznie  
i e-mailowo w godzinach urzędowania.  

 
                                                 Kopertki na rok 2021 są do odebrania ,  

                                                na dole, w Sali Parafialnej; 
 

                    Bóg Zapłać za Zrozumienie!! 

Nasza Parafia podczas Lockdown 

I tym razem, ze smutkiem przyjęlis my  
wiadomos ć  o nowyćh obostrzeniaćh w  
Kos ćiele.  W tym prawdziwie ciężkim cza-
sie, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim  
Parafianom, kto rzy przynoszą regularnie 
niedzielne ofiary i kopertki składająć je do 
skarbony mieszćząćej się w wejs ćiu do Biura 
Parafialnego. Zwracamy się do wszystkich 
Parafian, aby kontynuowali wspieranie  
swojej parafii przez składanie ofiar. Nasza 
parafia musi funkćjonować  mimo tak trudnej 
sytuaćji i opłaćać  na biez ąćo wydatki. Ofiary 
moz na ro wniez  składać  za pomoćą karty 
kredytowej, na stronie Arćhidiećezji Toronto. 
Trzeba tylko pamiętać , aby z listy parafii 
wybrać :  St. Maximilian Kolbe Parish.  

 
Dziękujemy z Całego  

Serca za Waszą Pomoc 
i Wszelkie Wsparcie,  

Bóg Zapłać!! 

Odeszli do Pana  

 
 
 
 
 

 
 

śp. Magdalena Bobińska - lat 58; 
śp. Krzysztof Lipiec - lat 62; 

śp. Elżbieta Łabiszewska Piekoś - lat 66; 
śp. Marian Skorupski - lat 66; 

Józef Mika - lat 70; 
śp. Bogumiła Krawczykiewicz - lat 72; 

śp. Tadeusz Kołodziej - lat 74; 
śp. Ryszard Sztenc - lat 76; 

 

Wieczne Odpoczywanie  

Racz Im Dać Panie 

A Światłość Wiekuista  

Niechaj Im Świeci 

 
Podziękowanie i prośba  

URODZINY! 

Intencja Papieska Na Miesiąc 

Grudzień 

Intencja ewangelizacyjna:  
Za życie modlitwy. 

Mo dlmy się, aby nasza osobista relaćja z 
Jezusem Chrystusem była oz ywiana przez 

Śłowo Boz e i przez z yćie modlitwy.  

Rekolekcje Adwentowe  
2020 

Śerdećznie zapraszamy na Rekolekćje 
Adwentowe 2020 , kto re niestety w tym 
roku pandemii będą miały inny ćharak-
ter niz  do tej pory. Nauk rekolekćyjnyćh 
będziemy mogli wysłućhać  i w miarę 
moz liwos ći je przez yć , ućzestnićząć w 
nićh przez Telewizję Parafialną. Ufamy, 
z e przynajmniej tą drogą, będziemy mo-
gli pomo ć naszym drogim Parafianom w 
bezpos rednim przygotowaniu do Ś wiąt 
Boz ego Narodzenia, kto re zdajemy sobie 
wszysćy sprawę, nie będą takie same jak 
do tej pory. Rekolekćje wygłosi O. Adam 
Filas, OMI. Temat Rekolekcji Adwento-
wych: Trudne czasy próby, w których 
żyjemy - wyzwaniem do naśladowania 
Świętych w życiu cnotliwym i konkret-
nych czynach miłości. 

                 Śobota – 28.XI -  19:00 
 Niedziela - 29.XI; wszystkie Msze s więte 
       Poniedziałek - 30.XI  – 8:00 i 19:00 
    i po mszy wiećzornej poniedziałkowej 
            nauka rekolekćyjna spećjalna  
                   o tematyće misyjnej. 

 Ofiarę rekolekcyjną można składać 
 przy wejściu do Biura Parafialnego 

  Bóg Zapłać za Waszą Hojność. 

 
*Opłatki będą 
dostępne już  

za dwa  
tygodnie 

 Serdecznie dziękujemy 
Pani Annie Armatowicz      
         za piękne  

Wieńce Adwentowe !! 
Bóg Zapłać!! 


