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Na Kawę i Pączki Zapraszają  
Rycerze Kolumba 

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 42,1-4.6-7) 

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie  

 

 PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10) 

Pan ześle pokój swojemu ludowi.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Dz 10,34-38) 

Jezus został namaszczony Duchem Świętym  

 

EWANGELIA (Mt 3,13-17) 

Chrzest Jezusa 

On jest jednym z nas 
Jezus, przyjmując ludzką naturę, prawdziwie 
chciał dzielic  z nami los. Choc  sam był bez 
grzechu, przeszedł drogę tych wszystkich, 
kto rzy potrzebowali wyzwolenia od grze-
chu. Przychodząc do Jana, bierze na siebie 
grzechy nas wszystkich, kto re ostatecznie 
przybije do drzewa krzyz a. On jest jednym z 
nas, nasz Bo g prawdziwie jest Emmanue-
lem, Bogiem bliskim nam we wszystkim.  
On, umiłowany Syn Ojca, sprawił, z e my 
wszyscy otrzymalis my przybrane synostwo. 
W Nim i dzięki Niemu stalis my się domow-
nikami Boga (por. Ef 2, 19). Choc  ze względu 
na naszą słabos c  kaz dy z nas wielokrotnie 
potrzebuje zanurzac  się w wodach Jordanu, 
to nic nie moz e odebrac  nam godnos ci dzieci 
Boz ych. 
Jezu, umiłowany Synu Ojca, pomóż nam 
wzrastać w godności dzieci Bożych, abyśmy 
coraz bardziej zbliżali się do Ciebie. Niech 
wody chrztu, w których zostaliśmy zanurzeni, 
poprzez nasz udział w świętych misteriach 
obmywają nas z grzechu każdego dnia. 

Poniedziałek 13 stycznia 

 

8:00 nie ma mszy 

19:00 nie ma mszy 

 

Wtorek 14 stycznia 

8:00 nie ma mszy 

10:00 nie ma mszy 

19:00 nie ma mszy  

 

Środa 15 stycznia 

8:00 nie ma mszy 

19:00  nie ma mszy 

 

Czwartek 16 stycznia 

8:00 nie ma mszy 

19:00 nie ma mszy 

 

Piątek 17 stycznia 

8:00 nie ma mszy  

19:00 nie ma mszy 

 

Sobota 18 stycznia 

8:00 za śp. Apolonię Trzeciakowską – córki  

 z rodzinami 

17:00 za śp. Florence Motyka – Chór Melodia  

 przy parafii św. Kazimierza 

19:00 za śp. Stanisława Siemiginowskiego  

 - syn z rodziną 

 

Niedziela 19 stycznia 

8:00 za śp. Mieczysława i Genowefę Lewickich  

 - syn  

9:30 za śp. Henry’ego Chuchla w 16 rocznicę 

 śmierci – żona z dziećmi  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 dziękczynna z okazji 22 urodzin Moniki  

14:30 za śp. Franciszka Ćwik - rodzina  

19:00 z prośbą o opiekę Matki Bożej dla dzieci  

 i wnuków z rodziny Tarkowskich  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU  

PROWADZI RÓŻA 3 

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.   

 24 stycznia  
Przyjdź i zaproś innych! 

 
Kościół katolicki obchodzi dziś w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy. 

Uroczystość ta jest okazją, abyśmy wspomnieli nasz chrzest przez który zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła i staliśmy się dziećmi Bożymi.  
 Chrzest jest z zasady udzielany na odpuszczenie grzechów. W przypadku Jezusa, który jako Bóg Człowiek grzechu nie miał, jest on aktem przedstawienia  

Chrystusa jako Syna Bożego. Z nieba słychać głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Uroczysty chrzest stanowi również moment 
rozpoczęcia przez Jezusa nauczycielskiej misji. Chrystus ukończył wówczas trzydzieści lat a ten wiek według Żydów stanowił moment uzyskania  

przez mężczyznę dojrzałości. 

 

Wkrótce … 
REKOLEKCJE OBLACKIE.  

W dniach od 13 do 17 stycznia br. nasi 
księża będą uczestniczyć w rekolekcjach. 
Serdecznie prosimy wiernych o modlitwy w 
intencji wszystkich Oblato w, aby te spotkania 
pomogły im wzrastac  w gorliwos ci duszpa-
sterskiej.  Ze względu na nieobecność księ-
ży przez cały tydzień, nie będzie Mszy 
świętych porannych ani wieczornych.  

Do Sakramentu Małz en stwa  
przygotowują się: 
Daria Chojecka,  

co rka Beaty i Jerzego &  
Damian Krajewski,  
syn Bogumiły i Jo zefa 

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medugorje,  
miejsca ratunku dla kaz dego. 
Tam dos wiadczysz cudo w, 
przemian, nawro cen , uzdro-
wien . Tam z Maryją wstawisz 
się za innych. 
 

Termin: 26 kwietnia - 6 maja 2020 
Kontakt: Marzena 647 284 1631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 maja przypada 100 rocznica urodzin  
św. Jana Pawła II.  

 
Nasza parafia rozpocznie obchody 100-llecia 
urodzin s w. Jana Pawła II w niedzielę, 2 lute-
go, uroczystą Mszą s więtą, o godz. 11:00, 
podczas kto rej homilię wygłosi O. Alfred 
Grzempa OMI, prowincjał Misjonarzy Obla-
to w Maryi Niepokalanej. Natomiast zakon -
czenie obchodo w odbędzie się w weekend 
30/31 maja 2020 roku.  
 
Rada parafialna przygotowała dwa wydarze-
nia na rozpoczęcie obchodo w. 2 i 9 lutego 
będzie gos ciła w naszej parafii wystawa 
zatytułowana „Cuda Eucharystyczne”, 
kto ra ukaz e większos c  cudo w eucharystycz-
nych w historii kos cioła.  
 
Ro wniez  odbędzie się peregrynacja Trypty-
ku Jana Pawła II wraz z relikwiami św. 
Jana Pawła oraz św. Faustyny. Idąc za s w. 
Janem Pawłem II pragniemy zawierzyc  Mat-
ce 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  

 KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
przy Szczepach Wigry i Wieliczka  

zaprasza na 
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 
1 lutego, 2020, godz. 19:00 
w Centrum Jana Pawła II. 

W cenie biletu: smaczna kolacja,  
gorący bufet, deser oraz  

nagroda do wygrania przy każdym stole.  
Zabawa przy muzyce zespołu „IMPRES” 

Bilety w cenie $55 są do nabycia  
pod numerem: (416) 270-6665 (Magda) 

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  
słowa dla dzieci pod-

czas niedzielnych 
Mszy świętych  

o godzinie 11:00. 
 

Chętnych prosimy  
o kontakt z O. Pawłem. 

POSZUKUJEMY  

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

     10.II  - 23 III.  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.   
w j. angielskim rozpoczyna się 10 lutego 
 o godz. 20:00.  Zajęcia prowadzone będą  
w poniedziałki  10, 17, 24, lutego oraz 2, 9, 

16, i 23 marca. Koszt $100 od pary.  
Zapisy w biurze parafialnym.  

Pragniemy przypomniec , z e moz na złoz yc  
niedzielną ofiarę na utrzymanie naszego 
kos cioła za pomocą karty kredytowej. Aby 
skorzystac  z tej metody, nalez y na naszej 
stronie internetowej www.kolbe.ca  wybrac  
po prawej stronie „wsparcie”, następnie „zło z  
ofiarę” i nacisnąc  połączenie „online dona-
tions”. To połączenie zaprowadzi nas do stro-
ny archidiecezji Toronto. W formie nalez y 
wybrac  naszą parafię i dokładnie wypełnic  
wszystkie rubryki. Ofiarę moz na złoz yc  jed-
norazowo lub wybrac  opcję ofiary cotygo-
dniowej. Parafianie korzystający z tej formy 
wsparcia parafii otrzymają zas wiadczenie  
do podatku bezpos rednio od archidiecezji  
Toronto.  

Wkrótce odbędzie się w naszej parafii 
kurs przygotowawczy dla dorosłych do 
sakramentu bierzmowania. Kurs odbędzie 
się w języku polskim oraz angielskim - kate-
chezy odbywac  się będą w następujące piąt-
ki: 21, 28 lutego oraz 13 i 20 marca o godz. 
20:00 w salce św. Faustyny w nowym cen-
trum katechetycznym.  Zapisy i informacje 
pod numerem telefonu: 905-848-2420. Przy 
zapisie wymagane jest s wiadectwo chrztu 
s więtego.  Przygotowanie jest otwarte tylko 
dla dorosłych. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

Koncert nowych i starych przebojów oraz 
koncert świąteczny Golec Orkiestra odbę-
dzie się w piątek, 31 stycznia o godz. 20:00 

PM w Living Arts Centre w Mississauga. 
Bilety można nabyć online. 

Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy 
do wzięcia udziału w Rekolekcjach 
Ignacjańskich – Fundament, I, II, III, 
oraz IV Tydzień w połączeniu z do-
świadczeniem Odnowy w Duchu Świę-
tym. Rekolekcje, pod patronatem parafii 
s w. Maximiliana Kolbe, odbędą się w 
dniach od 14 do 21 czerwca w Ośrodku 
Mount Mary Retreat Centre, Ancaster, 
ON. Poprowadzi je o. Paweł Sawiak SJ 
oraz o. Tomasz Rakowski SJ wraz z zespo-
łem wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni 
w Duchu” z Polski. Do uczestnictwa za-
chęcamy zaro wno osoby, kto re jeszcze 
nigdy nie odbyły C wiczen  Ignacjan skich, a 
takz e te, kto re przeszły juz  drogę pięciu 
tygodni c wiczen  i pragną na nowo wgłę-
bic  się w tajemnicę miłos ci Boga do czło-
wieka. Koszt os miodniowych rekolekcji 
wynosi $620 od osoby, w tym wliczone są 
posiłki i noclegi w os rodku rekolekcyj-
nym. Jes li chcesz zgłosic  swo j udział pro-
simy o przesłanie danych osobowych na 
email: magis0007@gmail.com  
lub Magda cell # 905-301-7544. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 

Zapraszamy na Koncert Świąteczny ze-
społu Radość-Joy, który odbędzie się w 
niedzielę 26 stycznia o godz. 16:00 w sali 
parafialnej. Będzie ro wniez  wspo lne kolę-
dowanie oraz jasełka. Wystąpi ro wniez   
zespo ł „Sokoły”. Bilety w cenie $15 dla doro-
słych oraz $10 dla senioro w i dzieci  
są dostępne u członko w zespołu. 

RADOŚĆ JOY - KONCERT ŚWIĄTECZNY 

Opłatek Rycerzy Kolumba 
Sobota,  18 stycznia, godzina 18:00 

w Sali Parafialnej,  
w sprawie biletów  dzwonić pod numer  

Andrzej 905-272-4745 

Katecheza dla Rodziców dzieci  
przygotowujących się do  

Pierwszej Komunii Świętej  
odbędzie się 19 stycznia o 16:00  

w kos ciele (po polsku)  
i w salce Br. Antoniego (po angielsku.) 

 
Katecheza dla Rodziców dzieci  

przygotowujących się do Bierzmowa-
nia odbędzie się 2 lutego o 16:00  

w kos ciele (po polsku)  
i w salce Br. Antoniego (po angielsku.)  

Obecność obowiązkowa! 


