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Na Kawę i Pączki Zapraszają  
Ministranci 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO –TRZECH KRÓLI; KACPRA, MALECHIORA I BALTAZARA  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE ( Iz 60, 1-6 ) 

Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 

12-13 ) 

 Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.  

  

DRUGIE CZYTANIE (Ef 3, 2-3a. 5-6 ) 

Poganie są uczestnikami zbawienia  

 

EWANGELIA (Mt 2, 1-12 ) 

Pokłon mędrców ze Wschodu  

Trzej mędrcy wyruszyli w drogę spodziewając 
się cudu, oczekując spotkania wielkiego wład-
cy. O tych oczekiwaniach mówią dary, które  
ze sobą wzięli, a także fakt, że o drogę zapytali 
Heroda – jednego z wielkich ówczesnego świa-
ta. Potężnego władcę, wizjonera, budownicze-
go, przyjaciela cesarza Octawiana Augusta. 
To, co zastali u celu miało prawo rozczarowy-
wać. Nędzna grota pod Betlejem, robotnik, 
jego młoda żona i malutkie dziecko, 
w towarzystwie pasterzy – klasy niemalże 
wyklętej w Izraelu. 
 Znamy to doświadczenie z naszego życia – gdy 
dążymy do czegoś, podejmujemy działanie, 
zaangażowanie, popycha nas do niego wizja 
celu. W jakiś sposób atrakcyjna. Nie tylko w 
tych wielkich sprawach życiowych – gdy po-
dejmujemy studia, zakładamy rodzinę, wycho-
wujemy dzieci, ale też w tych prostych,  
codziennych sprawach. Na przykład przygoto-
wując wigilijną kolację, myślimy o rodzinie, 
która się na niej spotka, o atmosferze świąt  
i miłości, o tym, że powinno być radośnie, bez 
nieporozumień. Albo podejmując zaangażowa-
nie, chcąc zrobić coś dla dobra innych – rów-
nież motywuje nas pewna wizja celu, tego jak 
owo dobro ma wyglądać, jak to zaangażowanie 
powinno przebiegać. 
Często jednak jest tak, że to, co zastajemy  
u celu rozczarowuje. Bliscy przyszli na wigilię  
z pretensjami, nasze zaangażowanie nie wzbu-
dza entuzjazmu u tych, do których jest kiero-
wane… 
Mędrcy jednak nie wyrazili rozczarowania. 
Upadli przed dziecięciem na twarz i oddali Mu 
pokłon. Nie zawahali się też dać darów, które 
ze sobą przynieśli. Dali złoto – symbol tego,  
co najcenniejsze, najszlachetniejsze, symbol 
mądrości, kadzidło – znak modlitwy wznoszo-
nej ku Bogu i mirrę – symbol bólu, cierpienia, 
trudu. Mędrców nie zmylił zastany widok.  
W istocie złożyli oni hołd największemu Panu  
i Władcy, Zbawicielowi, Bogu. 
Warto wziąć to sobie do serca. Nie wahać się 
ofiarować z siebie tego, co w nas najcenniej-
sze, nie rezygnować z modlitwy, podejmować 
trud. Tak jak z niemowlęcia wyrósł potężny 
władca, tak w tych okruchach dobra, które 
teraz pośród nędzy możemy dostrzec, objawia 
się już chwała Boża, którą z pewnością w pełni 
poznamy w swoim czasie. 

Poniedziałek 6 stycznia 

8:00 za śp. ojca, Jana Rogowskiego  

 córka z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośbą o Boże błogosła

 - wieństwo dla Andrzeja i Aliny  

 Szaflarskich w rocznicę ślubu 

 za śp. Kazimierę i Grzegorza Skroban 

 i za śp. Henryka Skroban - Jolanta  

 z rodziną 

 

Wtorek 7 stycznia 

8:00 za śp. Emilię Serwin - syn z rodziną 

10:00 w intencji Klubu Seniora 

19:00 za śp. Emilię Zwarycz ( 6 rocz. śm)

  

Środa 8 stycznia 

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci - rodzice 

 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i potrzebne łaski dla Marko 

 z okazji 19 urodzin - rodzice 

19:00  Intencje Zbiorowe 

 

Czwartek 9 stycznia 

8:00 za śp. Franciszka Rabiańskiego - żona 

 z dziećmi  

19:00 za śp. Sebastiana Kosibę (14 rocz. śm) 

 - rodzice i dzieci 

 za śp. Stanisława Bazylewicza oraz 

 zmarłych z rodziny Bazylewicz  

 i Dyda - Piotr z rodziną  

 

Piątek 10 stycznia  

8:00 za śp. Annę Ozga - córki z rodzinami  

19:00 za śp. Stanisława Gdyczyńskiego  

 (1rocz.śm) - Maria Rembisz i Justyna  

 z rodziną 

 za śp. Czesława Żebrowskiego 

 w rocznicę śmierci - syn Ryszard z rodziną 

  

Sobota 11 stycznia  

8:00 za śp. Janinę Dobosz 

17:00 za śp. Ryszarda Leszczewskiego  

 ( 3 rocz.śm) - żona z dziećmi i wnukami  

19:00 za śp. Stanisława Gdyczyńskiego  

 ( 1 rocz.śm) - żona z dziećmi 

 

Niedziela 12 stycznia 

8:00 za śp. Zenona Koczwarę - żona  

9:30 za śp. Karola Fujarczuka ( 1rocz.śm) 

 - żona z rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Teresę Rosińską ( 4 rocz. śm) 

14:30 za śp. Helenę Bełz - rodzina  

19:00 dziękczynna z z prośbą o zdrowie  

 i błogosławieństwo Boże z okazji  

 18 urodzin Sebastiana - babcia 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU  

PROWADZI RÓŻA 2 

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! 

 
Dziś Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich – już w trzecim wieku  

znane było na Wschodzie. Około sto lat później, uroczystość pojawiła się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. 
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub – według innych tłumaczeń – Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc  

za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego  
„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.  

I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.|  

 

K+M+B = 2020 
Dziś święcimy kadzidło i kredę. Po powrocie z kościoła święconą  
kredą piszemy inicjały imion trzech królów, oddzielając je krzyżykami (K+M+B), 
wraz z cyframi bieżącego roku. Można także napisać C+M+B  
(Christus Mansoni Benedicat), co oznacza „Niech Chrystus błogosławi  
temu domowi”. Litery na drzwiach świadczą o tym, że w domu mieszka  
chrześcijańska rodzina.    

Wkrótce … 
REKOLEKCJE OBLACKIE.  

W dniach od 13 - 17 I br. księża nasi będą 
uczestniczyć w rekolekcjach. Serdecznie prosi-
my wiernych o modlitwy w intencji wszystkich 
Oblato w, aby te spotkania pomogły im wzrastac  w 
gorliwos ci duszpasterskiej.  Ze względu na nieo-
becność księży przez cały tydzień, nie będzie 
Mszy świętych porannych ani wieczornych.  
 

Chrzty 

 
Jakub Sosnowski 

syn Edyty i Mariusza  

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medugorje, 
 

26 kwiecień - 6 maja 2020 
Kontakt: Marzena 647 284 1631 

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. Gło wne 
uroczystos ci 100 
lecia odbędą się  
w weekend 30/31 maja, 2020 roku.  
Wkro tce podamy szczego ły.  
Rada parafialna przygotowała dwa wydarze-
nia na rozpoczęcie obchodo w. Drugiego  
i dziewiątego lutego będzie gos ciła w naszej 
parafii wystawa zatytułowana  
„Cuda Eucharystyczne”, kto ra ukaz e wszyst-
kie cuda eucharystyczne w historii kos cioła. 
Ro wniez  odbędzie się peregrynacja Tryptyku  
Jana Pawła II. Idąc za s w. Janem Pawłem II, 
pragniemy zawierzyc  Matce Boz ej nas  
samych, nasze rodziny, naszą parafię, Kos cio ł 
i cały s wiat, kto ry teraz jak nigdy dotąd  
potrzebuje Miłosierdzia Boz ego.  

ŚW. JAN PAWEŁ II - 100 LAT  

CHRZEST PAŃSKI  

Za tydzień niedziela 
Chrztu Pańskiego,  
kończy okres Bożego 
Narodzenia, jednakz e 
tradycyjne dekoracja 
s wiąteczna moz e  
pozostac  w naszych 
domach do 2 lutego. 
Uroczystos c  ta jest 
okazją, abys my  
wspomnieli nasz 
chrzest, przez kto ry  
zostalis my włączeni we wspo lnotę Kos cioła  
i stalis my się dziec mi Boz ymi.  

BANKIET OPŁATKOWY RADIA MARYJA 

         Radio Maryja zaprasza na bankiet  
opłatkowy w niedzielę 12 stycznia 2020;  
godzina 14:30 uroczysta msza s w. z udziałem 
gos ci z Polski w kos ciele s w. Maksymiliana Kolbe 
w Mississauga, godz. 16:00 bankiet i koncert w 
wykonaniu Julii Frodymy w Polskim Centrum 
Kultury. Bilety w cenie 60$ moz na nabyc  w: 
                       Sklep „Health from Nature”  

        47 Roncesvalles, tel. 416 532 9805 
Sklep “Something Special”, Plaza “Wisła”,  

tel. 905 629 2347 
Polskie Centrum Kultury  

im. Jana Pawła II, tel. 905 306 9900 
Joanna Szydłowska, tel.  905 818 1040 
   Joanna Strzeżek, tel. 905 845 3553  

Zebranie Rady Parafialnej odbędzie się  
w poniedziałek, 6 stycznia o godz. 19:30.  

Pragniemy przypomnieć,  
że od Nowego Roku biuro parafialne  

jest otwarte w środy  
od godz. 9:00 do 12:00  

oraz od godz. 13:00 do 20:00.  

          Poszukujemy  
katechetów do  
prowadzenia liturgii  
dla dzieci w czasie  
Mszy świętych,  
o godzinie 11:00,  
w niedziele.  
 

Chętnych prosimy  
o kontakt z O. Pawłem. 

POSZUKUJEMY  
ZEBRANIE  

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ PARAFII? 
Do wspólnoty Kościoła poprzez  
Sakrament Chrztu s więtego zostało  
przyjętych 171 osób,  
do I Komunii św. przystąpiło 127 dzieci,  
do Bierzmowania 123,  
pobłogosławionych zostało 39 sakramentalnych 
związków małżeńskich,  
na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzi-
liśmy 135 osób.  
Wspo lnota nasza jest bardzo duz a, dbajmy, więc  
o siebie, szanujmy się nawzajem, a nade wszystko 
zabiegajmy o rozwo j z ycia duchowego w naszych 
rodzinach i wspo lnocie polonijnej. 

Pragniemy przypomnieć, że można złożyć 
niedzielną ofiarę na utrzymanie naszego 
kościoła za pomocą karty kredytowej.  
Aby skorzystać z tej metody, należy na 
naszej stronie www.kolbe.ca  wybrać, po 
prawej stronie, „wsparcie”, następnie „złóż 
ofiarę” i nacisnąć połączenie „online dona-
tions”. 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 zaświad-
czenie do podatku bezpośrednio  
od archidiecezji Toronto.  

OFIARA PRZEZ INTERNET 


