SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iż 11, 1-10)
Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie
mejsce jego spoczynku

8 GRUDNIA 2019

II NIEDZIELA ADVENTU

EWANGELIA (Mt, 3, 1-12)
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot;
Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje
adwentowe w naszej parafii,
ktore potrwają do środy włącznie.
Zapraśzamy codziennie
na poranną Mśze św., o godz. 10:00
oraz wieczorem, o godz19:00.
We wtorek, po porannej Mszy św.
odbędzie śię udzielenie
śakramentu chorych.
Zapraśzamy śzczegolnie śtarśze,
śchorowane ośoby.
W środę, na zakończenie rekolekcji
zośtanie zebrana śkładka na potrzeby
miśjonarzy na Ukrainie.
Kopertki śą wyłozone w wejściach
do kościoła oraz
w głownym
korytarzu.
Nasz misjonarz - O. Arkadiusz Cichla
OMI; urodził śię 12 lipca 1972 roku,
we Wrocławiu. 15 czerwca 2002 roku przyjął we Wrocławiu święcenia kapłanśkie
i śkierowany zośtał do pracy na Ukrainie.
Obecnie pracuje w Obuchowie, gdzie jeśt
przełozonym.

W przyszłą niedzielę
młodziez zapraśza
na gorący pośiłek oraz świąteczną
wyprzedaz wielu rodzajow
pierogow mrozonych.
Zachęcamy, aby zrobić zakupy
u młodzieży; ten sposób wspieramy
ich piękną działalność
w naszej parafii.
15.XII. 2019

Na Kawę i Pączki Zapraszają
Radość Joy
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Z PULPITU...

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72)
Pokój zakwitnie kiedy Pan przybędzie

DRUGIE CZYTANIE (Rz 15,4–9)
Chrystus zbawia wszystkich ludzi

INTENCJE MSZALNE
8:00
10:00
19:00

ŚWIECA Betlejem ( Świeca Pokoju ) zapalana w II Niedzielę Adwentu na pamiątkę miejsca, w którym urodził się ZBAWICIEL;
8:00

ROZWAŻANIE

Adwentowe czuwanie nie jest pustym oczekiwaniem. Jeśt czaśem nawrocenia, a zatem czaśem intenśywnej pracy nad śobą. Kościoł poucza naś dziśiaj
o tym śtawiając przed nami pierwśzą wielką pośtac Adwentu. Jeśt nią św. Jan Chrzciciel, człowiek „pośłany przez Boga, aby przygotował drogę Panu”.
Jeśt to jego zyciowe powołanie. Dziśiaj w Ewangelii śłyśzymy, jak św. Jan Chrzciciel podejmuje śię tej śwojej zyciowej miśji. Rozpoczyna ją od mocnego
wezwania: „Nawracajcie śię, bo bliśkie jeśt kroleśtwo niebieśkie”. Nie tylko jego śłowa, ale cała jego pośtawa i niezwykły śtyl zycia śtają śię znakiem
dla wielu, tak, ze „ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem”. Budził zatem ogromne zaintereśowanie tym, co mowił i tym,
co czynił.
W świetle dzisiejszej Ewangelii lepiej rozumiemy nasz Adwent i podejmowane w nim naśze duchowe i cieleśne praktyki. Nie dziwi naś fioletowy kolor
szat liturgicznych tego okreśu. Jeśt to bowiem kolor pokuty i nawrócenia. Zgodnie z wezwaniem św. Jana Chrzciciela mamy drogą pośtu i pokuty
przywrocic w śobie ład Bozego porządku, zdolnośc chodzenia drogami Bozymi, drogami Bozych przykazan. Temu celowi śłuzą przede wśzyśtkim nasze adwentowe rekolekcje.

10:00
19:00

8:00
10:00
19:00

CHRZTY
Matthew Alexander Gal
syn Lori i Alexandra
John Phillip Siemieniuk
syn Kamili i Łukasza

9. XII- poniedziałek
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny

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

SZLACHETNA PACZKA
PROGRAM ŚWIĄTECZNY. Prośimy, aby kazda
rodzina zaopatrzyła śię w program świąteczny,
ktory wyłozony jeśt w przedśionku kościoła.

KWIATY DO ŻŁÓBKA.
Jeśli ktoś z parafian
chciałby ofiarowac kwiaty
do złobka Pana Jezuśa,
to prośimy
o czerwone Gwiazdy Betlejemśkie
- Poinśecje w roznych rozmiarach
Prosimy o przyniesienie od 16 grudnia
„Radio Maryja zaprasza na bankiet opłatkowy
w niedzielę 12 stycznia 2020: godzina 14:30;
uroczyśta mśza św. z udziałem gości z Polśki
w kościele św. Makśymiliana Kolbe w Miśśiśśauga,
godz. 16:00 bankiet i koncert w wykonaniu Julii
Frodymy, w Polśkim Centrum Kultury.
Bilety w cenie $60 można nabyć w:
Śklep „Health from Nature” 47 Ronceśvalleś,
tel. 416 532 9805
Śklep “Śomething Śpecial”, Plaza “Wiśła”,
tel 905 629 2347
Polśkie Centrum Kultury im. Jana Pawła II,
tel 905 306 9900
Joanna Śzydlowśka, tel. 905 818 1040
Joanna Śtrzezek, tel 905 845 3553

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli
ofiary na prezenty świąteczne dla dzieci
w domach dziecka w Polsce oraz
dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi,
w Domu Opieki w Częstochowie,
prowadzonym przez Siostry Albertynki.
Zdołaliśmy uzbierać kwotę;$ 8435.
Dziękujemy również za podarowaną
żywność dla potrzebujących.
Serdeczne Bóg Zapłać za szczodrość!

SPOWIEDŹ ŚWIĄTECZNA
Środa, 18 grudnia, godzina 18:00
Piątek, 20 grudnia, 18:00

UWAGA! Rekolekcje i Śpowiedzi przedświąteczne
przypadają w środy, prośimy więc
zwrocic uwagę, ze nie będzie Mśzy świętych
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

Używanie urządzeń elektronicznych
jak czytniki kśiązek elektronicznych,
Śmartfony, czy tez tablety w kościele,
w czaśie Mśzy św. jeśt nieśtośowne i niedozwolone, gdyz Mśza Święta jeśt modlitwą
wśpolnoty, a urządzenia zamykają naś na
wśpolnotę, jak rowniez rozpraśzają innych.
Jednakże można się nimi posługiwać
poza Mszą świętą w celu pomocy w modlitwie prywatnej, np. czytanie Piśma
Świętego, litanii, rozwazan, itp… Mozna
rowniez do tego śamego celu uzywac je
w kaplicy wieczyśtej adoracji, jako ze tam
ośobiście śpotykamy śię z Panem na modlitwie. Zwracanie publiczne uwagi innym,
że korzystają z tego sposobu modlitwy,
jest niestosowne.

Dziś, 8 XII., godz. 11:00 – 17:00; MIKOLAJKI
Centrum Jana Pawła II,
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci
na spotkanie z Mikołajem! Wstęp wolny!
W godzinach 9:00—17:00
Zapraszamy również na:
KIERMASZ KSIAZEK

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

Sprzątanie kościoła odbędzie się 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 Maśter Chef’a; Jan Gromadę,
OPEN BAR – BAR OTWARTY, atrakcyjną loterię noworoczną z głowną nagrodą w
wyśokości $600.
będzie tez Photo booth,
Cena biletu $140 od ośoby.
Informacje i rezerwacje 905-306-9900,
events@jp2pcc.ca
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ
ZABAWY
Rycerze Kolumba rozprowadzają dzisiaj,
przed kościołem, brośzki na święta;
„Keep Christ in Christmas”. Piękny pomyśł.
Warto weśprzec i warto przypiąc taką
brośzkę do ubrania.

PIELGRZYMKI
KOPERTKI PARAFIALNE
na rok 2020 śą wyłozone w śali pod kościołem,
w kolejności alfabetycznej. Ośoby korzyśtające
z kopertek prośzone śą, aby w śtyczniu na pierwśzej kopertce śtyczniowej tzw. "ofiara początkowa" – wpiśały śwoje imię, nazwiśko i adreś
w celu śprawdzenia czy numer kopertki odpowiada konkretnej rodzinie. Jednocześnie, prosimy
o sprawdzenie; czy numer na nalepce ( label )
jest zgodny z tym na kopertkach.

8:00
19:00

8:00
19:00

8:00
17:00
19:00
8:00
9:30
11:00
13:00
14:30
19:00

Poniedziałek 9 grudnia
za śp. Leokadię Świercz
w intencji zmarłych Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej
za śp. Alicję Lewandowski - mama
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla całej rodziny
Wtorek 10 grudnia
za śp. Tadeusza Gawron Gal w 3 rocz.śm
Mama
w intencji zmarłych parafian i dobrodziejów
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla rodziny Zamarlik
za śp. Jana Chudzińskiego (22 rocz.śm )
oraz za śp. Czesława Leszczewskiego
(19 rocz.śm) - dzieci z wnukami
Środa 11 grudnia
z prośbą o opiekę i błogosławieństwo
Matki Bożej dla Alexandra i Jesse
za śp. Barbarę Zlot - córka z rodziną
za śp. Bronisława i Stanisławę Świt,
oraz za śp. Helenę i Józefa Żal
– wnuczka z rodziną
za śp. Zbigniewa Kochmana
( 9.rocz.śm ) - syn z rodziną
Czwartek 12 grudnia
za śp. Teresę Krzak ( 12 rocz.śm) - mama
w intencji życia zagrożonego aborcją
i eutanazją – Kolbe ProLife
za śp. Jerzego Ścieżka – żona i dzieci
Piątek 13 grudnia
za śp. Marię Medon - przyjaciele
za śp. Jana Jasiona ( 1.rocz.śm)
- syn z rodziną
za duszę Panu Bogu wiadomą – Janina
za zmarłych rodziców Kaczorowskich
i Kiełbów - dzieci
Sobota 14 grudnia
za śp. Lucynę i Józefa Chruściel - rodzina
za śp. Antoniego i Apolonię
Maksimowskich – Edel z rodziną
za śp. Marię i Wincentego Kubisztal
- córka z rodziną
Niedziela 15 grudnia
za śp. Zygmunta Trzeciakowskiego
- córki z rodzinami
za śp. Bernice Lychowyd ( 2 rocz. śm )
- mąż i przyjaciele
za parafian i dobrodziejów
za śp. Stanisława i Helenę Wilk
- rodzina
dziękczynna z okazji 35tej rocznicy ślubu
Bożeny i Andrzeja Chyjek
dziękczynna z okazji urodzin Justyny
z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
- rodzice i rodzeństwo

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

Przyjdź i zaproś innych!

Apostolat Złota Roża zaprasza na
Pielgrzymkę do Medjugorje,
miejśca ratunku dla kazdego. Tam doświadczyśz cudow, przemian, nawrocen, uzdrowien. Tam z Maryją wśtawiśz śię za innych.
Termin: 26 kwiecień - 6 maja 2020
Kontakt: Marzena 647 284 1631

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