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Na Kawę i Pączki Zapraszają  
Franciszkanie Świeccy 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 2,1-5) 

Pokój królestwa Bożego  
 

. PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9) 

Idźmy z radością na spotkanie Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 13,11-14) 

Zbliża się nasze zbawienie  

 

EWANGELIA (Mt 24,37-44) 

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście 

Chrystusa 

                    Nadzieja oczekiwania 

Kościół jak troskliwa matka zaprasza do 

spojrzenia w górę, do powrotu do źródeł  

nadziei. Są one zawarte w misterium osoby 

Jezusa Chrystusa, w tajemnicy Jego śmierci, 

zmartwychwstania i ostatecznego przyjścia, 

na końcu czasów. W świetle tej tajemnicy 

spoglądamy na codzienność, odnajdujemy 

Pana, który nam towarzyszy, i doświadczamy 

nietrwałości tego, co przysparza nam wielu 

trosk. Dlatego Kościół daje nam czas  

Adwentu, który pozwala na nowo oczekiwać 

na spotkanie z Panem. To czas, aby postawić 

sobie pytanie, czy moje życie jest ukierunko-

wane na jedynego Pana. Im bardziej ktoś jest 

ważny, tym bardziej oczekiwanie mobilizuje 

do przygotowania się. Wiara niesie więc ze 

sobą troskę o aktywność jej przeżywania.  

To oznacza wierność Słowu. Wtedy nie zasko-

czy mnie żadna katastrofa. Wiara jest więc 

stałym oczekiwaniem, które bazuje  

na pewności, że Bóg jest obecny w mojej  

codzienności. 

 

Poniedziałek 2 grudnia 

8:00        dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

                Boże dla Barbary 

19:00     za śp. Czesława Szczepanka i zmarłych z   

                rodziny Szczepanek i Jaworskich  

                za śp. Annę i Stanisława Węgrzynowskich 

                 - syn z rodziną 

Wtorek 3 grudnia 

8:00 dziękczynna z okazji ślubu Beaty  

 i Ryszarda z prośbą o zdrowie  

 i błogosławieństwo Boże 

10:00 w intencji Klubu Seniora  

19:00 dziękczynna z prośbą o dary Ducha  

 Świętego dla Eweliny  

Środa 4 grudnia 

8:00         za śp. Teonię i Czesława Kapustka  

                 oraz śp. Tadeusza i Zofię Sowińskich  

                 za śp. Alfredę Zankowicz ( 6 rocz śm. ) 

                 – mąż z rodzina 

19:00       za śp. Władysława i Marię Wachnickich 

                 -  córka z rodziną 

Czwartek 5 grudnia 

8:00         dziękczynna z okazji urodzin Zbigniewa 

                 Serwin -dzieci 

19:00      w intencji Kapłanów i Osób  

                 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

                 błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

                 Złota Róża  

                 za śp. Franciszka Boczkowskiego  

                 ( 2 rocz. śm) - Beata i Mariusz z rodziną 

Piątek 6 grudnia 

8:00         za śp. Juliana Lizoń – syn z rodziną 

                 za śp. Stanisława Wiercińskiego – córka  

10:00       za  śp. Andrzeja Smołę ( 2 rocz śm ) - żona 

19:00      dziękczynna za otrzymane łaski 

                 z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

                 Boże dla rodziny Elżbiety i Mariana Zając 

Sobota 7 grudnia 

8:00         w intencji Rodziny Różańca Świętego 

                 i Rycerzy Niepokalanej  

17:00      za  śp. Grażynę Zając – mąż z dziećmi  

19:00      za śp. Zygmunta Kucz – żona i syn  

                 z rodziną 

Niedziela 8 grudnia 

8:00        za śp. Jana Rogowskiego – córka  

                Alina z rodziną  

9:30        dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

                o dalsze Boże błogosławieństwo dla  

                Alexandry Kowalczyk – rodzice 

11:00     za parafian i dobrodziejów  

13:00     za śp. Lucynę Wołoszczak ( 12 rocz śm) -    

               dzieci z rodziną 

14:30     za śp. męża; Fryderyka Wiśniowskiego 

                – żona z rodziną 

19:00     za śp. Annę i Józefa Osadców 

                i zmarłych z rodziny Osadców 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 55 

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.   

 13 grudnia  

CHRZTY 

KARTKI ŚWIĄTECZNE oraz 
OPŁATKI są do nabycia w Sali pod 
kościołem. Rozprowadzone 
 opłatki w kościele będą już  
poświęcone przez o. Proboszcza. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa i spo-
wiedź według stałego haromonogramu.  

ŚWIECA PROROKA ( Świeca Nadziei ) zapalana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli PRZYJŚCIE MESJASZA; 
 
Dziś, w niedzielę, 1 grudnia, 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 Boz e. 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. Mamy więć nasze własne z yćie ućzynić  prostą drogą do Boga, drogą bez wybojo w i kompromiso w. To nasze zadania nie tylko na Adwent, 
ale kaz dy Adwent dobrze przez yty pozwoli 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. 
 
Charakterystyćznym zwyćzajem adwentowym są RORATY (łac. rorate coeli desuper - spuście rosę niebiosa).  Roraty to Msze Święte sprawowane ku czci Najświętszej Marii Panny, które 
w wielkiej mierze pomagają nam się przygotować  na Misterium Boz ego Narodzenia. Przygotowują one, w sposo b szćzego lny, nasze wnętrze na przyjs ćie Syna Boz ego... i pozwalają spojrzeć  na 
Maryję, kto ra w tym waz nym okresie jest mistrzynią adwentowego oćzekiwania. W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgićznyćh. Liturgia rozpoćzyna się przy zgaszonym 
s wietle, kto re zapala się w Kos ćiele dopiero na hymn Chwała na wysokości Bogu.  

SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA 
S roda, 18 grudnia, godzina 18:00 

Piątek, 20 grudnia, 18:00 

Nie ma spowiedzi świętej w okresie  
od 25 grudnia do 2 stycznia,  

w oktawie Bożego Narodzenia 

Okres poprzedzająćy S więta Boz ego Narodzenia, to ćzas  
Adwentu, ale takz e ćzas, kiedy jestes my skłonni szerzej niz  kiedykolwiek 
otworzyć  nasze serća na potrzeby bliz nićh, kto rym niezbyt się w z yćiu  
powiodło. W naszej parafii od kilku lat organizujemy paćzki s wiątećzne  
dla dzieci w domach Dziecka w Polsce. W minionym roku nasza parafia 
zasponsorowała „Kro lewskie Paćzki”  dla dzieci w kilku domach dziecka  
w Polsce. Ro wniez  w tym roku organizujemy podobną akćję pomoćy  
s wiątećznej. Ofiary na paczki zbierane są tylko dziś, w niedzielę, 1 grudnia,  
do koszyczków dla ubogich, przy wyjściu z kościoła. 

 Ryćerze Kolumba oraz Rada Parafialna organizują, dzisiaj,  s wiątećzną zbio r-
kę z ywnos ći dla Good Shepherd Ministries oraz Mississauga Food Bank. 
Ż ywnos ć  będzie moz na złoz yć  do pudełek przy wejs ćiu do kos ćioła,  lub w sali 
parafialnej. Przynosimy tylko: konserwy, puszki, ryz , makarony, kawę, słoiki 
itp. Prosimy o żywność z ważną datą używalności i nie szybko psującą się. 

Zbiórka żywności odbędzie się tylko w jeden dzień, dziś, w niedzielę, 1 grudnia. 

                           6 XII - Piątek 
Dzien  S więtego Mikołaja 

            Biuro Parafialne będzie nieczynne 
      
8 XII - niedziela -11:00 – 17:00; MIKOLAJKI    

   Centrum Jana Pawła II,  
serdećznie zaprasza wszystkie dzieći  

    na spotkanie z Mikołajem! Wstęp wolny! 

Oliwer Dominik Cieplak  
syn Sylwii i Marcina 

 
Ania Lauren Dybel 

córka Jill i Jaroslava  
 

`Aleksander Kurpaska  
syn Agnieszki i Marcina  

                        KOPERTKI PARAFIALNE  
na rok 2020 są wyłoz one w sali pod kos ćiołem,  
w kolejnos ći alfabetyćznej. Osoby korzystająće  
z kopertek proszone są, aby w styćzniu na pierw-
szej kopertće styćzniowej tzw. "ofiara początko-
wa" – wpisały swoje imię, nazwisko i adres w 
ćelu sprawdzenia ćzy numer kopertki odpowiada 
konkretnej rodzinie. Jednocześnie, prosimy  o 
sprawdzenie; czy numer na nalepce ( label ) 
jest zgodny z tym na kopertkach.  

                             RORATY DLA DZIECI  
Żapraszamy wszystkie dzieći na "Roraty ze s w. 
Jo zefem - Straz nikiem Skarbo w". Chćemy razem  
z Maryją oraz Jo zefem, rodzićami Pana Jezusa, jak 
najlepiej przygotować  się na Jego narodziny! 
Roraty będą od 2 do 6 grudnia (poniedziałek-
piątek) o godz. 19:00. UWAGA: zakon ćzenie rorat 
zaplanowane jest na sobotę ; Mszę Św.,  roratnią,  
o 6:30 rano, potem s niadanie (ćzekolada i herba-
ta), w sali parafialnej! Do zobaćzenia! O. Paweł 

4 XII - ze względu na Roraty nie będzie Mszy św. 
z intencjami zbiorowymi w tym tygodniu; 
UWAGA! prosimy zwro ćić   uwagę, z e nie będzie  
Mszy s więtyćh z intenćjami zbiorowymi; 
11 XII i 18 XII oraz;25 XII - Boże Narodzenie -  

PIELGRZYMKI 2020 

W przyszłym roku w dniach od 6 – 14 maja 
organizowana jest pielgrzymka do Japonii 
śladami św. Maksymiliana Kolbe. Proponowany 
program jest bardzo ćiekawy i bogaty. Są jeszćze 
tylko 4 wolne miejsća.    

ŻAPRASŻAMY: 
6 - 14 maja 2020, kontakt: 
POLIMEX, tel. 905 238-6683, 
wew. 427, prosić  Mirę.  

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medjugorje,  
miejsca ratunku dla każdego. 

Tam doświadczysz cudów, 
przemian, nawróceń,  

uzdrowień.  
     Tam z Maryją wstawisz się za innych. 

 
Termin: 26 kwiecień - 6 maja 2020 

Kontakt: Marzena 647 284 1631 

Rekolekćje Adwentowe, rozpoćzną się juz  w naj-
bliz szy weekend. Poprowadzi je misjonarz z 
Ukrainy o. Arkadiusz Cićhla OMI. Rekolekćje po-
trwają do s rody, a szćzego łowy program będzie 
podany w przyszłą niedzielę.  

Rekolekcje będą trwały  
od 8.XII do 11.XII włącznie 

                           Udało się! 
Nie da się polićzyć , w jaki sposo b Wy, parafianie 
Arćhidiećezji Toronto, ćzynićie Wasze wspo lnoty 
bardziej troskliwymi i miłosiernymi. Ale jest ćos , 
ćo warto podkres lić : 13 miliono w dolaro w. Taką 
kwotę zebrały tysiąće ludzi w ponad 200 para-

fiaćh podćzas kampanii parafialnej ShareLife 
2019. Duch Święty zainspirował Was, by wes-
przeć  potrzebująćyćh i odpowiedzielis ćie szćzo-
drze. Żyjecie Ewangelią i w imieniu agencji 
ShareLife oraz tych, którym one służą,  
dziękujemy Wam z głębi serca. 

SHARELIFE  

REKOLEKCJE Z O. ARKADIUSZEM 

8 XII; 9:00 - 17:00;Centrum Jana Pawła II; 
KIERMASZ KSIAZEK 

     ŚWIĄTECZNIE - SZLACHETNA PACZKA I ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI !! 

Zapraszamy do włączenia się do Rycerstwa 
Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej to rućh 
maryjno-apostolski, kto rego załoz yćielem jest s w. 
Maksymilian Maria Kolbe. Celem jest troska  
o nawro ćenie grzeszniko w i tyćh, kto rzy jeszćze 
nie poznali Chrystusa, zwłaszćza o nawro ćenie 
nieprzyjaćio ł Kos ćioła, o zjednoćzenie ćhrzes ći-
jan stwa oraz o us więćenie wszystkićh pod opieką  
i za pos rednićtwem Niepokalanej. Przejęcie  
do Rycerstwa Niepokalanej odbędzie się w 
najbliższą sobotę, 7 grudnia, po porannej  
Mszy św. Zapisać się możemy kontaktując się  
z Teresą Wątroba, nr. tel. 905-495-7035.  
Dodatkowe informaćje na temat Ryćerstwa  
znajdują się obok tablićy Rodziny Ro z an ća s w. 

W najbliższy czwartek, 5 grudnia,  
O. Tomasz Jarosz będzie obchodził 
urodziny. Ż tej okazji składamy mu 
najserdećzniejsze z yćzenia urodzinowe 
wraz z zapewnieniem o modlitwie w 
jego intenćji. Sto lat Ojcze Tomku.  

                  Zapraszamy na Koncert Kolęd  
Christmas Concert – w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca "Śląsk". W programie s wiątećz-
nym; zespo ł "S ląsk," wystąpią 14 grudnia,  
w kościele św. Maksymiliana Kolbe  
o godz. 14:00. Bilety, w ćenie $40, są dostępne 
dzis  w sali parafialnej. Pozostało tylko 70 bileto w.       
                                Zapraszamy.  

Używanie urządzeń elektronicznych jak czyt-
niki książek elektronicznych, smartfony,  
czy też tablety, w kos ćiele , w ćzasie Mszy s w., 
jest niestosowne i niedozwolone, gdyz  Msza  
S więta jest modlitwą wspo lnoty, a urządzenia 
zamykają nas na wspo lnotę, jak ro wniez  rozpra-
szają innyćh. Jednakz e, moz na się nimi posługiwać  
poza Mszą s więtą,  w ćelu pomoćy w modlitwie 
prywatnej, np. ćzytanie Pisma S więtego, litanii, 
rozwaz an , itp. Moz na ro wniez , do tego samego 
ćelu, uz ywać  je w Kaplićy Wiećzystej Adoraćji, 
jako, z e tam osobis ćie spotykamy się z Panem  
na modlitwie. Publiczne zwracanie uwagi in-
nym, że korzystają z tego sposobu modlitwy, 
jest niestosowne.  

Dziękujemy tym wszystkim,  
którzy wsparli powstanie Kaplicy  

Polonii Świata  
w świątyni Opatrzności Bożej  

w Warszawie. 


