SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 7,10-14)
Panna pocznie i porodzi Syna

IV NIEDZIELA ADVENTU

22 GRUDNIA 2019

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,1-2,3-4,5-6)
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

19:00

ŚWIECA Aniołów ( Świeca Miłości) zapalana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje Aniołów,
którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.

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!

Poszukujemy katechetów
do prowadzenia liturgii
dla dzieci w czasie Mszy
świętych, o godz. 11:00, w niedziele.
Chętnych prosimy o kontakt z O. Pawłem.

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

Zapraszamy
wszystkie dzieci
na Pasterkę, o godz.20:00
i zachęcamy by przebrały się
za postacie ze żłóbka.
Na kawę i pączki zaprasza
Rodzina Różańca Świętego

8:00

IV niedziela Adwentu - Nie bójcie się! (Łk 2, 10). Nie bój się, nie lękaj się - tó jednó z najczęstszych wezwan, jakie Bóg kieruje dó człówieka w Biblii.
Aniół nie przychódzi z nieba, by trwózyc, ale przeciwnie, by wniesc pókój i radósc: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-11). „

Wesołych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

ROZWAŻANIE
Wiara św. Józefa
Zdarza się, że szlachetne plany zostają nagle zburzone. Pojawia się wtedy bunt i niezrozumienie,
nawet w formie modlitwy. Czy jednak idzie za nią
posłuszne wypełnianie tego, co Bóg zamierzył?
Sytuacja Józefa była podobna. Jego życie legło
w gruzach. Był zaręczony z Maryją, a tu okazało
się, że zanim zamieszkali razem, znalazła się
w stanie błogosławionym. Czy możemy sobie wyobrazić jego udrękę, a nawet rozpacz? Górę wzięła
jednak miłość do Maryi i posłuszeństwo wobec
Boga. Miłość do Małżonki kazała mu szukać
rozwiązania, które obroniłoby Jej godność i cześć,
nawet kosztem uznania go za tchórza. Zaufanie
Bogu wyrażone w posłuszeństwie wiary przezwyciężyło wszelki lęk. Wiara św. Józefa to droga milczenia, zasłuchania w Boże słowo, mężnego
posłuszeństwa Jego zamiarom.
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Z PULPITU...

DRUGIE CZYTANIE (Rz 1,1-7)
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym
EWANGELIA (Mt 1,18-24)
Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi,
potomkowi Dawida

8:00

Betlejemska Nóc Bózegó Naródzenia grómadzi nas przy swiętówaniu wielkiej tajemnicy miłósci. Uródził się Chrystus Król Wszechs wiata, któregó panówanie trwa bez kónca.
Tó w Nim pókładamy nasze nadzieje, w Nim ódnajdujemy radósc zycia, dzięki Niemu wiemy, ze jestesmy cenni w óczach Bózych. Bóg stał się Człówiekiem, aby człówiek mógł stac się dzieckiem
Bózym. Ojciec swięty Benedykt XVI w encyklice "Spe salvi" napisał: „Człówiek jest dla Bóga tak bardzó cenny, ze On, Bóg, sam stał się człówiekiem, aby móc z człówiekiem współcierpiec ”.
Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Niech te święta dla wszystkich
Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn. Życzymy wszystkim Parafianom
i gościom, aby ta wielka radość stała się naszym udziałem. Niech jej podstawą będzie głęboka wiara, że Bóg jest z nami, niech ta wiara umacnia
nadzieję, że dzięki Jego mocy możemy pokonać wszelkie nasze trudności, kłopoty, obawy, niepokoje i lęki. Niech owocem tej wiary będzie
miłość, która wszystko zwycięża, pokonuje wszelkie urazy, uprzedzenia, niechęci i otwiera na każdego człowieka.
Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że te święta są przeżywane w prawdziwie świątecznej atmosferze.
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WIGILIA

WIGILIA DLA SAMOTNYCH

Leo Arthur Gilbert
syn Anny i Matthew
Max Victor Krzyżanowski
syn Haliny i Roberta
Ellie Strzabala
córka Beaty i Sylwestra
Nicholas Peter Ulman
syn Stephanie i Michała

ŚLUBY
Bacibel De Marie Vasquez
córka Kilmny i Marió
Kamil Paweł Kłos syn Renaty i Piótra

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 58
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We wtorek kończy się Adwent. Wieczórem zasiądziemy dó wieczerzy
wigilijnej, aby rózpócząc swiętówanie Bożego Narodzenia.
Pamiętajmy, aby zachówac tradycje związane z tym dniem, szczególnie
ó ódczytaniu fragmentu Ewangelii ó naródzeniu Jezusa, óraz ó módlitwie
w czasie Wigilii. Miejmy wrazliwe i ótwarte serca. Wielu ludzi chciałóby
usunąc Pana Jezusa ze swiąt, a swięta ógraniczyc dó rózrywki i stółu.
Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens
tajemnicy Bożego wcielenia.

CHRZTY

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

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 gości o 17:00,
kolacja o 18:00
SERDCZENIE ZAPRASZAMY

Święto Świętego Szczepana
W czwartek przypada drugi dzień
świąt, Święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika, Msze sw. jak w kazdą niedzielę,
z jednym wyjątkiem, ze nie ma Mszy św.,
o godzinie 14:30. W trwającej Oktawie Bózegó
Naródzenia będziemy przezywali swiętó św. Jana
Apostoła i Ewangelisty, Świętych Młodzianków
oraz w przyszłą niedzielę Święto Świętej
Rodziny. Z tej ókazji ódbędzie się dóróczne
błogosławieństwo dzieci pó Mszy swiętej,
ó gódz. 9:30 óraz 13:00. Zapraszamy!
30.XII; godz. 20:30 - Spotkanie otwarte grupy
AA, w salce brata Antoniego; Zapraszamy
wszystkich w potrzebie wraz z rodzinami

25 XII - Boże Narodzenie
- nie ma mszy zbiorowych
Msze zbiórówe;
ód 8 stycznia 2020

Uwaga:
od Nowego Roku biuro parafialne będzie
otwarte w środy od godz. 9:00 do 12:00
oraz od godz. 13:00 do 20:00 PM.
31 XII ;19:00—3:00 ranó;
BAL SYLWESTROWY
z udziałem zespółu KOMPOT !
CENTRUM JANA PAWŁA II
Cena biletu $140 ód ósóby.
Informacje i rezerwacje 905-306-9900,
events@jp2pcc.ca
Nie ma spowiedzi świętej w okresie
od 25 grudnia do 2 stycznia,
w oktawie Bożego Narodzenia
Medjugorje PIELGRZYMKA; 26.IV - 6.V. 2020
- dzwoń: Marzena - 647.284.1631

W przyszłym roku, 18 maja, przypada 100
rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
Nasza parafia rózpócznie óbchódy 100 lecia
uródzin wielkiegó Pólaka na póczątku lutegó 2020
róku. Główne uroczystości 100 lecia odbędą
się w weekend 30/31 maja, 2020 roku.
Wkrótce podamy szczegóły.
Pragniemy przypomnieć, że w Boże
Narodzenie jest tylko jedna kolekta, tak więc,
wrzucamy, dó kószyczka na składkę, kópertkę
z zestawu óraz ófiarę swiąteczną w kópertce,
która była w Programie Świątecznym.
Pragniemy poinformować, że we wtorek,
31 grudnia, biuro parafialne czynne jest
od 9:00 do 12:00.
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NIEDZIELNA OFIARA PRZEZ INTERNET
Pragniemy przypómniec, że można złożyć
niedzielną ofiarę na utrzymanie naszego
kościoła za pomocą karty kredytowej.
Aby skórzystac z tej metódy, nalezy na naszej strónie internetówej www.kolbe.ca wybrac pó prawej strónie „wsparcie”, następnie „złóz ófiarę” i
nacisnąc półączenie „ónline dónatións”. Tó półączenie zaprówadzi nas dó stróny archidiecezji
Tóróntó. W fórmie nalezy wybrac naszą parafię i
dókładnie wypełnic wszystkie rubryki. Ofiarę
mózna złózyc jednórazówó lub wybrac ópcję ófiary cótygódniówej. Parafianie kórzystający z tej
fórmy wsparcia parafii ótrzymają zaswiadczenie
dó pódatku bezpósrednió ód Archidiecezji
Tóróntó.
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Poniedziałek 23 grudnia
za śp. Jadwigę ( 28 rocz. śm )
- córka z rodziną
dziękczynna z okazji urodzin Ewy
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
za śp. Władysławę Bendkowski
za śp. Jana Wojciecha Sambor Teresa Soforek
Nie ma mszy
Wtorek 24 grudnia
za śp. Henryka Żmudkę ( 5 rocz.śm)
siostra z rodziną
z prośbą o zdowie i błogosławieństwo
Boże da Ewy i jej rodziny
za śp. Gustawa Frąckiewicza - syn z rodz.
za śp. Bronisława Magdzińskiego
( 30 rocz.śm ) - córka z rodziną
w intencji dzieci naszej parafii
za śp. Bolesława Rybkę - Dianne Paukoutis
w intencji młodzieży naszej parafii
za śp. Stanisława i Aleksandrę Tęczar
- syn
za śp. Krystynę Siemingowską - dzieci
Środa 25 grudnia
za śp. Darrin Wilkie - żona z dziećmi
za śp. Romę i Jerzego Żabińskich
- dzieci
za parafian i dobrodziejów
dziękczynna z okazji 14tych urodzin
Nicole z prośbą o dary Ducha Świętego
i dalsze Boże błogosławieństwo
- rodzice i dziadkowie
dziękczynna z okazji 46 rocz. ślubu
Wandy i Ryszarda Zebrowskich
za śp. Eugeniusza Wieliczko ( 1rocz.śm)
- żona, córka i zięć
Czwartek 26 grudnia
za śp. Romana Sroślaka - żona,
Julia Sroślak
w intencji Beaty i Zbigniewa Serwin
w 38 rocznicę ślubu - dzieci
dziękczynna w 16 rocznicę ślubu
Anny i Artura - rodzice
za zmarłych rodziców; Wiktorię
i Bronisława Wołek - córka z rodziną
za śp. Kazimierza Mieczkowskiego
oraz zmarłych z rodziny - żona i dzieci
Piątek 27 grudnia
za śp. Janinę i Mariana Ambrożych
i śp. Tadeusza Wróbla - rodzina
za śp. Stanisława Lipca - żona z rodziną
za śp. Janusza Smagałę ( 6 rocz.śm)
- żona i dzieci
Sobota 28 grudnia
w intencji dzieci nienarodzonych
i zagrożonych eutanazją - Kolbe ProLife
ślub: Bacibel De Marie Vasquez
i Kamil Paweł Kłos
za śp. Marka Grzesika (8 rocz.śm.)
- żona, dzieci i rodzina
dziękczynna w intencji dzieci;
Adama i Ewy - mama
Niedziela 29 grudnia
za śp. Bolesława Rybkę – Organizacja
Przyjaciół Harcerstwa
za śp. Janinę Wielgus ( 3 rocz.śm. )
i Edwarda Wielgus ( 2 rocz.śm.)
- córka z rodziną
w intencji par obchodzących rocznicę
ślubu
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże i dalsze potrzebne łaski dla rodzin
Kościoła Domowego
za śp. Zbigniewa i Stanisława Burek
- Dorota z rodziną
za śp. Romualdę i Stanisława Łazarski
- rodzina

