SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 35,1-6a.10)
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

III NIEDZIELA ADVENTU

15 GRUDNIA 2019

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,7.8-9a.9bc-10)
Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

ROZWAŻANIE
Wielkość Jana Chrzciciela
Jezus daje świadectwo o wielkości Jana
Chrzciciela, który doskonale wypełnił
misję przygotowania ludzkich serc na
Jego przyjście. Jan Chrzciciel szedł drogą
całkowitego ubóstwa i zapomnienia o
sobie. Żył tak, aby nie przysłonić sobą
Jezusa. A przecież pociągając innych radykalizmem swojego życia, łatwo mógł
stać się przywódcą. On natomiast wiernie
szedł drogą wyznaczoną mu przez Boga.
Realizował Jego plan, a nie swoją wizję.
Konsekwentnie wskazywał na Jezusa,
również spójnością swojego życia, słów i
czynów. Prostować drogi na przyjście
Mesjasza to solidnie wypełniać swoje
powołanie, budować jedność życia wiary
w codzienności, starać się o zgodność
czynów ze słowami. Tak postępował Jan
Chrzciciel, dlatego Jezus daje go za przykład wiary, która nie uległa zwątpieniu.
Jednocześnie Jezus pokazuje wielkość
tych, którzy mają udział w królestwie,
które zapoczątkował. Nie mierzy się jej
zasługami, lecz przyjaźnią z Jezusem.
Wspomagaj mnie, Panie, stale swoją łaską, abym mógł być Twoim świadkiem
przez jedność mojego życia oddanego Tobie. Daj mi pokorę, abym nigdy nie przesłaniał Ciebie innym.

Młodzież zaprasza dzisiaj do sali parafialnej na kawę, pączki oraz gorący posiłek,
a także świąteczną wyprzedaż wielu
rodzajów pierogów mrożonych.
Zachęcamy, aby zrobić zakupy u młodzieży, a ten sposób wspieramy ich piękną
działalność w naszej parafii.
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ŚWIECA Pasterzy ( Świeca Radości ) zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina pasterzy,
którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu Radosną Nowinę.

8:00

Dobiega połowa Adwentu. Od wtorku, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Zastanowmy się, jak przezywamy ten swięty czas? Moze to własciwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliznimi
przez szczerą spowiedz. Koscioł przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bozego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii.
Pamiętajmy, ze nasza zyciowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczegolne
pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspolnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjazn z Panem Bogiem, aby dalej ukazywac ją innym.
Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudette – „Radujcie się! Bo Pan jest blisko”, od słow z Listu sw. Pawła
do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. W liturgii szaty różowe, nawiązujące do koloru
nieba o wschodzie słońca i mówiące, że Zbawiciel – Wschodzące Słońce - jest już naprawdę blisko.

Przed nami święta Bożego Narodzenia,
święty czas zbliżenia się do Pana Boga.
To kolejna szansa, jaką daje nam sam Bog,
by spojrzec w głąb siebie nim przełamiemy się z kims opłatkiem. Powstaje zatem
pytanie, jak my, katolicy, mozemy dobrze
przygotowac się do swiąt? Odpowiedz jest
jasna i oczywista: poprzez sakrament
spowiedzi, modlitwę, wyciszenie i zobowiązania pokutne. Warto również uświadamiać wagę Narodzenia Pańskiego
naszym bliskim, którzy często o niej
zapominają.
SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA
Zapraszamy na spowiedź adwentową
przed uroczystością Bożego Narodzenia,
z udziałem zaproszonych kapłanów:
Parafia sw. Maksymiliana,
18 grudnia, środa, godz. 18:00
Parafia sw. Maksymiliana,
20 grudnia, piątek, godz. 18:00
oraz
Parafia sw. Eugeniusza,
czwartek, 19 XII, godz. 18:00
Parafia sw. Kazimierza,
Niedziela, 22 XII , godz. 20:00

PROGRAM ŚWIĄTECZNY.
Prosimy, aby kazda rodzina zaopatrzyła się
w program swiąteczny, ktory wyłozony jest
w przedsionku koscioła.

Kartki świąteczne,
poświęcone opłatki na stół
wigilijny i do wysyłki oraz
kalendarze są do nabycia
w sali parafialnej.

UWAGA! Rekolekcje i Spowiedzi przedswiąteczne przypadają w srody, prosimy więc
zwrocic uwagę, ze nie będzie Mszy swiętych
z intencjami zbiorowymi rowniez:
11 XII i 18 XII
25 XII - Boże Narodzenie

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

24 XII, wtorek;
WIGILIA DLA SAMOTNYCH.
CENTRUM JANA PAWŁA II
zaprasza na tradycyjną
WIGILIĘ DLA SAMOTYNYCH
Zapisy pod numerem
416-828-2582
lub 647-466-6207
Rozpoczynamy rejestracją gosci o 17:00,
kolacja o 18:00
SERDCZENIE ZAPRASZAMY

ŚLUBY

Bacibel De Marie Vasquez
corka Kilmny i Mario
Kamil Paweł Klos syn Renaty i Piotra

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem w
Najświętszym Sakramencie , w każdy czwarty piątek
miesiąca, o godz. 19:00.
27 grudnia - Przyjdź i zaproś innych!

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 jednorazowo
lub wybrać opcję ofiary cotygodniowej.
Parafianie korzystający z tej formy wsparcia
parafii otrzymają zaświadczenie do podatku
bezpośrednio od archidiecezji Toronto.
KWIATY DO ŻŁÓBKA.
Jesli ktos z parafian chciałby
ofiarowac kwiaty do złobka
Pana Jezusa, to prosimy o czerwone
Gwiazdy Betlejemskie
- Poinsecje w różnych rozmiarach

8:00
19:00

Z PULPITU...

DRUGIE CZYTANIE (Jk 5,7-10)
Przyjście Pana jest już bliskie
EWANGELIA (Mt 11,2-11)
Na Chrystusie spełniają się proroctwa

INTENCJE MSZALNE

Używanie urządzeń elektronicznych jak czytniki książek elektronicznych, smartfony,
czy też tablety w kosciele w czasie Mszy sw. jest
niestosowne i niedozwolone, gdyz Msza Swięta
jest modlitwą wspolnoty, a urządzenia zamykają
nas na wspolnotę, jak rowniez rozpraszają innych.
Jednakże można się nimi posługiwać poza Mszą
swiętą w celu pomocy w modlitwie prywatnej,
np. czytanie Pisma Swiętego, litanii, rozwazan, itp.
Mozna rowniez do tego samego celu uzywac je
w kaplicy wieczystej adoracji, jako ze tam osobiscie spotykamy się z Panem na modlitwie.
Zwracanie publiczne uwagi innym,
że korzystają
z tego sposobu modlitwy,
jest niestosowne.

PIELGRZYMKA
W przyszłym roku
w dniach
od 6 – 14 maja
organizowana jest
pielgrzymka do Japonii
sladami sw. Maksymiliana Kolbe. Proponowany program jest bardzo ciekawy i bogaty.
Są jeszcze tylko 4 wolne miejsca.
Info.: POLIMEX, tel. 905 238-6683.
Mira

19:00
8:00

Pragniemy poinformować,
że ŚWIĄTECZNE SPRZĄTANIE KOŚCIOLA
w czwartek, 19 grudnia,
od godz. 18:30.Zapraszamy
wszystkich do pomocy, całe
rodziny, harcerzy, młodzież.
W ostatnich latach coraz mniej
przychodzi do sprzątania osób
dorosłych, co raz mniej czujemy
odpowiedzialność za naszą świątynie.
Zapraszamy!

31 XII ;19:00—3:00 rano;
BAL SYLWESTROWY
z udziałem zespołu KOMPOT !
CENTRUM JANA PAWŁA II
zaprasza na:
wykwintną kolację przygotowaną
przez Master Chef’a; Jan Gromadę,
OPEN BAR – BAR OTWARTY,
atrakcyjną loterię noworoczną z głowną nagrodą
w wysokosci $600.
będzie tez Photo booth,
Cena biletu $140 od osoby.
Informacje i rezerwacje 905-306-9900,
events@jp2pcc.ca
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ
ZABAWY
Poszukujemy katechetów do prowadzenia
liturgii dla dzieci w czasie Mszy świętych,
o godz. 11:00, w niedziele. Chętnych prosimy
o kontakt z O. Pawłem.

PIELGRZYMKA
Apostolat Złota Roża
zaprasza na
Pielgrzymkę
do Medjugorje,
miejsca ratunku dla kazdego.
Tam doswiadczysz cudow,
przemian, nawrocen,
uzdrowien. Tam z Maryją wstawisz się
za innych.
Termin: 26 kwiecień - 6 maja 2020
Kontakt: Marzena 647 284 1631

18:00
8:00

18:30
8:00

18:00
8:00
17:00
19:00
8:00

9:30
11:00
13:00
14:30
19:00

Poniedziałek 16 grudnia
za śp. Marię i Piotra Białoszewskich
- córka z rodziną
za śp. Edwarda Kulinę – bracia
za śp. Franciszka ( 2 rocz.śm )
- dzieci z rodziną
Wtorek 17 grudnia
za śp. Natalię, Adama, Michała Dec
- Ryszard z rodziną
za śp. Barbarę Wójcik - rodzina
Sawarskich
Dziękczynna z prośba o dalsze
Błogosławieństwo Boże dla
Haliny i Krzysztofa Panasiewicz
z okazji 40 rocznicy ślubu - mama
Nie ma mszy
Środa 18 grudnia
za śp. Tadeusza Antonika ( 4 rocz. śm )
- syn z rodziną
dziękczynna z okazji urodzin syna,
Adama
za śp. Aleksandrę i Karola
SPOWIEDŹ
Czwartek 19 grudnia
za śp. Maryla i Zbigniew Pieniążek
( 1 rocz.śm) - siostry z rodzinami
za śp. Emilię Lisicką ( 3.rocz.śm )
Dziękczynna za otrzymane łaski
i dobrodziejstwa z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże
Sprzątanie Kościoła
Piątek 20 grudnia
za śp. Annę Chwiszczuk ( 1 rocz śm )
- córka z rodziną
za śp. mamę, Władysławę Robak
- syn z rodziną
za śp. Zdzisława Kamyckiego - żona
i syn z rodziną
za śp. Michała Bartnik w 6ty miesiąc
po śmierci - rodzina
SPOWIEDŹ
Sobota 21 grudnia
dziękczynna w intencji dzieci; Nicole
i Adriana z prośbą o dary Ducha Świętego
- rodzice
za śp. Jacka Stadnik ( 6 rocz. śm. )
- żona i dzieci
za śp. Aleksandra Wysoczańskiego
- córka z rodziną
Niedziela 22 grudnia
za śp. Ludwika i Władysławę
Tomaszewskich oraz za śp. Beatę
Degowską i śp. Iwonę Wozińską
– rodzina
za śp. Andrew Gut – żona z synem
za św. O. Jacob Szwarc ( 11 rocz. śm )
za śp. Bronisławę, Sergiusza i Antoniego
za śp. Halinę Różycką ( 10 rocz. śm)
- siostra z rodziną
za śp. Annę i Stanisława Kopyckich
- córka z rodziną

Osoby, które zamówiły album parafialny,
proszone są o odebranie go
do końca bieżącego roku
Uwaga:
od Nowego Roku biuro parafialne będzie otwarte
w srody od godz. 9:00 do12:00
oraz od godz. 13:00 do 20:00.
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