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Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 61, l-2a. 10-11) 

Ogromnie się weselę w Panu  
 

PSALM RESPONSORYJNY (Łk 1, 46-54) 
 Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim. 

 
DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 5, 16-24) 

Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana 
 

EWANGELIA (J 1, 6-8. 19-28) 
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie  

                  Znać prawdę o sobie 
Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, jak 
ważne jest to, aby znać prawdę o sobie 
samym. Często chcemy uchodzić za ko-
goś, kim nie jesteśmy. Wydaje nam się, że 
możemy w ten sposób coś zyskać lub naj-
zwyczajniej poczuć się lepiej, jak ktoś 
ważniejszy czy piękniejszy. Nie jest to 
jednak droga, która może wnieść dobro 
w nasze życie. Nikt nie każe nam obnosić 
się z własnymi słabościami czy ograni-
czeniami. Mamy prawo do tego, aby  
zostały uszanowane. Jednakże przed  
Bogiem i sobą musimy znać prawdę o 
sobie samych, o tym, kim jesteśmy i w 
jakim miejscu naszego życia się znajduje-
my. Święty Benedykt poucza mnichów w 
swojej Regule: Nie pragnąć, by nas nazy-
wano świętymi, zanim nimi zostaniemy 
(Reguła Benedykta 4, 62). To bardzo  
mądra rada. Ile razy dajemy komuś 
wskazówki dotyczące jego problemów 
lub życia duchowego, kompletnie nie 
mając pojęcia o tym, co mówimy?!  
To takie bardzo ludzkie, że chcemy być 
docenieni, dostrzeżeni, podziwiani. Jeśli 
jednak zaczynamy na tym budować swój 
obraz siebie, to wcześniej czy później 
czeka nas katastrofa. Uznanie prawdy o 
sobie nie będzie zapewne proste, ale  
zaowocuje tym, że budować będziemy na 
stabilnym fundamencie, którego gwaran-
tem jest ten, który sam jest Prawdą. 
 
Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. 
Obdarz nas łaską stanięcia w prawdzie 
przed Tobą i nami samymi, aby mogła ona 
przemieniać i kształtować nas od  
wewnątrz. Amen. 

Poniedziałek 14 grudnia   

8:00 za zmarłych z rodzin Dudzic i Biskupski  

 za śp. Ojca Jocob’a Szwarc w 12 rocznicę 

 śmierci   

19:00 za śp. Jill Kucharski – mama, brat i syn 

 

Wtorek 15 grudnia 

8:00 za śp. Eleonorę Matuła – córka  

 Dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla rodziny  

 Kowalewskich – ojciec 

19:00 za śp. Janinę i Józefa Ogórek – córka z 

 rodziną 

 

Środa 16 grudnia   

8:00 za śp. Edwarda Kulinę – bracia z  

 rodzinami  

 za zmarłych z rodzin Dul, Tofil i Ludyan  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 17 grudnia  

8:00 za śp. Natalię, Michała i Adama  

 Dec – syn z rodziną 

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci i wnuków  

 za śp. dzieci Krzywoszów oraz za  

 śp. Mariana Sapkowskiego –  

 rodzina Bobel 

 

Piątek 18 grudnia  

8:00 za śp. Tadeusza Antonika w 5tą rocznicę 

 śmierci – rodzina  

19:00 za śp. Jadwigę w 29 rocznicę śmierci  

 za śp. Eugeniusza Wieliczko w 2gą  

 rocznicę śmierci – żona i córka z mężem  

 

Sobota 19 grudnia  

8:00 z prośba o błogosławieństwo Boże,  

 potrzebne łaski oraz zdrowie dla Feliksy 

 Siuda z okazji 95 urodzin – dzieci  

17:00 za śp. Janusza Smagałę w 7mą rocznicę 

 śmierci - żona z dziećmi i wnukami  

19:00 za sp. Mariannę i Stanisława Osińskich  

 oraz za śp. Zofię Kuberczyk – rodzina  

 

Niedziela 20 grudnia  

8:00 za śp. Jana i Pawła Poleszuk – siostra i 

 ciocia z rodziną 

9:30 za zmarłych z rodzin Luczak i Wielgus – 

 Susie, Lydia and Diana Wielgus  

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 za śp. Annę i Józefa Osadców oraz  

 zmarłych z rodziny – córka   

14:30 za śp. Bronisławę, Sergiusza i Antoniego 

 – córka  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z  

 prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i 

 opiekę Matki Bożej z okazji 50lecia ślubu 

 Elżbiety i Mariana Zając       

                                                 ŚWIECA Pasterzy ( Świeca Radości ) zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina pasterzy,  
                                                       którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu Radosną Nowinę. 

Dobiega połowa Adwentu. Od wtorku, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.  
Zastano wmy się, jak przez ywamy ten s więty czas? Moz e to włas ciwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliz nimi 

przez szczerą spowiedz . Kos cio ł przychodzi nam z pomocą jako szafarz Boz ego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii.  
Pamiętajmy, z e nasza z yciowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczego lne 
pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspo lnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaz n  z Panem Bogiem, aby dalej ukazywac  ją innym.  

Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „Radujcie się! Bo Pan jest blisko”, od sło w z Listu s w. 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.  

Spowiedź będzie trwała do 23 grudnia . 
Nie ma spowiedzi świętej w okresie  

od 25 grudnia do 2 stycznia,  
w oktawie Bożego Narodzenia 

 

KWIATY DO ŻŁÓBKA.  

Jes li ktos  z parafian chciałby  
ofiarowac  kwiaty do z ło bka  
Pana Jezusa, to prosimy o  
Gwiazdy Betlejemskie  

- Poinsecje -  
w różnych kolorach i rozmiarach  

 

Przed nami święta Bożego Narodzenia, 
święty czas zbliżenia się do Pana Boga.  

To kolejna szansa, jaką daje nam sam Bo g, by 
spojrzec  w głąb siebie nim przełamie-

my się z kims  opłatkiem. Powstaje zatem 
pytanie, jak my, katolicy, moz emy dobrze 
przygotowac  się do s wiąt? 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. 

Podczas Mszy S więtej Kos cio ł jest zamknięty; 
Msze S więte odprawiają tylko księz a bez udziału wiernych 

i będą sprawowane według stałego harmonogramu oraz transmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca  

Poniewaz  w naszych kos ciołach nadal nie moz na celebrowac   
Mszy S więtej z udziałem wiernych,  

nie zaciągamy grzechu cięz kiego nie będąc w niedzielę  
na Mszy S więtej, w kos ciele,  

o ile uczestniczymy w niej w inny, dostępny sposo b.  
Drzwi Kos cioła pozostają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,  
oraz po wieczornej Mszy S więtej, w godzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną modlitwę  i moz e wejs c  do niego tylko ograniczona ilos c  oso b,  
w chwili obecnej to 10 oso b; 

Tylko jedno wejs cie będzie otwarte, to od strony krzyz a; 
wchodzimy do kos cioła, przewracamy  

kartkę z numerem znajdującą się w segregatorze,  
po czym wychodząc z kos cioła odwracamy  

kartkę z numerem - w ten sposo b  
nie przekroczymy  

dozwolonej liczby oso b znajdujących się w kos ciele; 
Pamiętajmy, z e to samo tyczy się Kaplicy Wieczystej Adoracji. 

Wszystkie Sakramenty celebrowane są poza Mszą S więtą i z następującym limitem oso b: 
                              S luby - do 10 oso b;. 
                              Chrzty - do 10 oso b; 

                                         Pogrzeby - do 10 oso b i w domu pogrzebowym; 
 

                                       Bóg Zapłać za Zrozumienie!! 
 

 
W tym prawdziwie cięz kim czasie, jestes my 
bardzo wdzięczni wszystkim Parafianom, 
kto rzy przynoszą regularnie niedzielne  
ofiary i kopertki składając je do skarbony 

mieszczącej się w wejs ciu  
do Biura Parafialnego.  

Zwracamy się do wszystkich Parafian, aby 
kontynuowali wspieranie swojej parafii 

przez składanie ofiar.  
Nasza parafia musi funkcjonowac  mimo tak 

trudnej sytuacji i opłacac   
na biez ąco wydatki.  

Ofiary moz na ro wniez  składac  za pomocą 
karty kredytowej, na stronie Archidiecezji 

Toronto. Trzeba tylko pamiętac ,  
aby z listy parafii wybrac :   
St. Maximilian Kolbe Parish.  

 
Dziękujemy z Całego  

Serca za Waszą Pomoc  
i Wszelkie Wsparcie,  

Bóg Zapłać!! 

Dziękujemy serdecznie tym Wszystkim,  
którzy ogłaszają się we wkładce naszego  

Biuletynu Parafialnego, tym samym  
wspierając nas w ponoszeniu  

koszto w druku  
Biuletynu Niedzielnego. Zachęcamy 

Wszystkich Parafian do korzystania z 
usług firm reklamujących się  

we wkładce.  
 

Jes li ktos  chciałby ogłaszac  się z nami  
prosimy o kontakt z Biurem Parafialnym. 

Dokonujemy rejestracji na spowiedz   
poprzez stronę internetową parafialną:  

www.kolbe.ca  
Parafianie bez dostępu do Internetu, reje-

strują się przez Biuro Parafialne.  
Spowiedz  ma miejsce w salkach  
Dobrego Pasterza (wejście od  
Centrum JP2, przy garażach).  

Na spowiedz  przychodzimy punktualnie na 
wybraną godzinę. Każda osoba musi być 

zapisana indywidualnie  
(każdy członek rodziny pojedynczo).  

Poczekalnia w  
salce św. Siostry Faustyny,  

a spowiedz  w salce  
s w. Eugeniusza de Mazenod.  

Prosimy pamiętać o maskach. 

Biuro Parafialne jest dostępne wyłącznie 
 telefonicznie i e-mailowo  
w godzinach urzędowania.  

Grupa Przyjacio ł Misji przy Prokurze Misyjnej organizuje dwie akcje pomocy dla dzieci na  
Madagaskarze: Paczka S wiąteczna oraz Gorący Posiłek. Ofiary moz na składac  do kopertek  
misyjnych wyłoz onych w wejs ciu do Kos cioła oraz przy wejs ciu do Biura Parafialnego.  
Wypełnione formy (znajdujące się w kopertkach) wraz z donacjami prosimy składac  do  

Skarbony Parafialnej. Więcej informacji na plakatach. Wielkie Bóg Zapłać! 

NASZ BIULETYN I WKŁADKA  

Nasza Parafia podczas Lockdown  

Spowiedź Podziękowanie i Prośba 

Pomoc dla Dzieci  
na Madagaskarze  

W biurze dostępny jest miód  
z prywatnej pasieki; Zapraszamy! 

Opłatki są dostępne  
w Biurze Parafialnym, 

  
a Plan Świąteczny  

dostępny będzie już wkrótce . 

Przypominamy, że Kopertki  
na rok 2021 są 

dostępne w Sali Parafialnej.  
Prosimy od odbiór. 

Tradycyjnie, jak co roku;  
ZAPRASZAMY DZIECI  
do zrobienia kartek  

świątecznych dla osób  
starszych, samotnych. Kartki 

będą rozprowadzanie  
         przez naszą  Młodzież. 

Rycerze Kolumba organizują świąteczną 
zbiórkę żywności dla ubogich. Skrzynia 

na produkty jest w przedsionku kościoła. 
Prosimy o żywność suchą, nie psującą się.  

Zbiórka zakończy się 21 grudnia.  
Dziękujemy za wszelkie dary!! 


