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            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) 

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie 
  

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29) 

Na wieki będę sławił łaski Pana.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 16, 25-27) 
Tajemnica ukryta dla dawnych wieków  

została objawiona  
 

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) 
Maryja pocznie i porodzi Syna  

                                 Radujmy się! 
Słowa powitania skierowane do Maryi 
przez anioła powinny się stać i naszym 
udziałem. Jej "tak" jest bowiem począt-
kiem zbawienia nas samych. To dzięki 
niemu odwieczny, nieskończony Bóg 
wkracza w historię. To już dzisiejszej 
nocy zaśpiewamy staropolską kolędę 
"Bóg się rodzi". Kończy się czas adwentu, 
czas oczekiwania, i nastaje wypełnienie 
wszystkich obietnic zbawienia skierowa-
nych nie tylko do Izraela, ale jak już wie-
my, do całego świata, do każdego czło-
wieka. Radość Maryi może się stać naszą 
radością. Choć jesteśmy przygotowani do 
jej poniesienia w różny sposób, choć nie 
zawsze udało nam się zrealizować nasze 
postanowienia adwentowe, to w tym mo-
mencie tylko jedno się liczy: Zbawiciel 
jest już blisko, stoi u naszych drzwi (por. 
Ap 3, 20). Otwórzmy Mu nasze serca i 
zaprośmy do naszego życia, aby przemie-
niał nas od środka swoją obecnością. 
 

Panie, Ty jesteś naszą radością. Przyjdź, 
prosimy, i zamieszkaj w nas tak, jak  
zamieszkałeś w Twojej Matce.  
Niech zbawienie, którym jesteś Ty sam,  
stanie się w pełni naszym udziałem. Amen.  

Poniedziałek 21 grudnia   

8:00 za śp. Aleksandra Wysoczańskiego – 

 córka z rodziną   

 za śp. Annę Bzdyk w 2gą rocznicę śmierci 

 – syn  

 za śp. Władysławę Robak – syn z rodziną 

19:00 za śp. Alinę Kupczyk - Anna i Wojciech   

Wtorek 22 grudnia 

8:00 za śp. Weronikę, Stanisława i Antoniego  

 Klisowskich – rodzina  

 za śp. Zbigniewa Burka w 5tą rocznicę 

 śmierci 

 za śp. Danutę Pisarek w 1szą rocznicę 

 śmierci – synowie z rodzinami  

19:00        w intencji wszystkich Duszpasterzy  

 naszej parafii, którzy w roku 2020  

 pracowali i pracują w naszej parafii z 

 prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla nich - pracownicy parafii 

Środa 23 grudnia   

8:00 Dziękczynna za miony rok za prośbą o 

 potrzebne łaski dla rodziny  

 Świerzbińskich  

 za śp. Genowefę i Józefa Skoś w rocznicę 

 śmierci oraz za śp. Kazimierza i Józefa 

 Skoś – córka i siostra z rodziną 

 za śp. Henryka Żmudkę w 6tą rocznicę 

 śmierci – siostra z rodziną 

19:00 Zbiorowe   

Czwartek 24 grudnia - WIGILIA  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  

 błogosławieństwo dla Ewy  

20:00 za parafian i dobrodziejów   

22:00 za śp. Eddy Niedziela – rodzice  

 za śp. Krystynę Siemiginowski w  

 30tą rocznicę śmierci - dzieci  

24:00 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

 dla rodziny Olejek 

 za śp. Aleksandrę i Stanisława – syn  

           Piątek 25 grudnia - BOŻE NARODZENIE  

8:00 za śp. Szczepana Bryk – żona  

9:30 za śp. Bolesława Ulińskiego – rodzina  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Nicole i Nicolasa – dziadkowie  

 za śp. Ryszarda Żebrowskiego - żona z 

 dziećmi 

19:00 za śp. Kazimierę Bartoszek – mąż, córka  

 i syn z rodzinami  

Sobota 26 grudnia 

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 rodziny Jaganow 

9:30 za śp. Kazimierza Mieczkowskiego – 

 żona i dzieci  

11:00 w intencji Beaty i Zbigniewa Serwin z 

 okazji 39 rocznicy małżeństwa – dzieci  

 za śp. Danutę Rudnik w 1szą rocznicę 

 śmierci - dzieci i mąż 

19:00 za śp. Krystynę Siemiginowski  - syn Piotr 

 z żoną  

 za śp. syna Mariana Trychtę w 6tą  

 rocznicę śmierci – mama i brat Dawid z 

 żoną 

Niedziela 27 grudnia - Świętej Rodziny   

8:00 za śp. Romana i Edwarda Całko – żona i 

 rodzina  

9:30 dziękczynna z okazji 17tej rocznicy ślubu 

 Anny i Artura  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Wandę i Zdzisława Romanowskich 

 – wnuk  

14:30 za prośbą o potrzebne łaski i  

 błogosławieństwo Boże dla rodzin  

 Kościoła Domowego  

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o błogosławieństwo Boże dla wszystkich 

 rodzin naszej parafii – Poradnia Rodzinna       

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

  
                                  IV niedziela Adwentu  -  Nie bó jcie się! (Łk 2, 10). Nie bó j się, nie lękaj się - tó jednó z najczęstszych wezwan , jakie Bó g kieruje dó człówieka w Biblii. 
Aniół nie przychódzi z nieba, by trwóz yc , ale przeciwnie, by wnies c  pókó j i radós c : „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  
                     Betlejemska Nóc Bóz egó Naródzenia grómadzi nas przy s więtówaniu wielkiej tajemnicy miłós ci. Uródził się Chrystus Kró l Wszechs wiata, któ regó panówanie trwa bez kón ca.  
Tó w Nim pókładamy nasze nadzieje, w Nim ódnajdujemy radós c  z ycia, dzięki Niemu wiemy, z e jestes my cenni w óczach Bóz ych. Bó g stał się Człówiekiem, aby człówiek mó gł stac  się dzieckiem 
Bóz ym. Ojciec s więty Benedykt XVI w encyklice "Spe salvi" napisał: „Człówiek jest dla Bóga tak bardzó cenny, z e On, Bó g, sam stał się człówiekiem, aby mó c z człówiekiem wspó łcierpiec  ”.  

 
  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 przeżywamy w prawdziwie świątecznej atmosferze. 

Nie ma spowiedzi świętej w okresie  
od 25 grudnia do 2 stycznia,  

w oktawie Bożego Narodzenia 

 

W czwartek kończy się Adwent. Wieczórem zasiądziemy dó wieczerzy  
wigilijnej, aby rózpócząc  s więtówanie Bożego Narodzenia.  

Pamiętajmy, aby zachówac  tradycje związane z tym dniem, szczegó lnie  
ó ódczytaniu fragmentu Ewangelii ó naródzeniu Jezusa, óraz ó módlitwie 
w czasie Wigilii. Miejmy wraz liwe i ótwarte serca. Wielu ludzi chciałóby 
usunąc  Pana Jezusa ze s wiąt, a s więta ógraniczyc  dó rózrywki i stółu.  

Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy  
prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.  

WIGILIA 2020 

W sobotę, 26 grudnia,  przypada drugi 
dzień świąt, s więtó św. Szczepana,  

pierwszego męczennika, prósimy zwró cic  
uwagę na harmónógram Mszy S więtych.  
W trwającej Oktawie Bóz egó Naródzenia 

będziemy przez ywali s więtó  
św. Jana Apostoła i Ewangelisty,  

Świętych Młodziaków  
oraz w przyszłą niedzielę  
Święto Świętej Rodziny.  

Święto Świętego Szczepana 

 
pódczas Mszy S więtej Kós ció ł jest zamknięty  

pódczas Mszy S więtej; Msze S więte ódprawiają tylkó księz a bez udziału wiernych 
i będą sprawówane według stałegó harmónógramu óraz transmitówane ónline,  

przez telewizję parafialną pód adresem: www.kólbe.ca Póniewaz  w naszych kós ciółach nadal nie móz na celebrówac   
Mszy S więtej z udziałem wiernych, nie zaciągamy grzechu cięz kiegó nie będąc w niedzielę  

na Mszy S więtej, w kós ciele, ó ile uczestniczymy w niej w inny, dóstępny spósó b.  
Drzwi Kós cióła pózóstają ótwarte w gódzinach 9: 00 - 17:30,  
óraz pó wieczórnej Mszy S więtej, w gódzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną módlitwę  i móz e wejs c  dó niegó tylkó ógraniczóna ilós c  ósó b,  
w chwili óbecnej tó 10 ósó b; Tylkó jednó wejs cie będzie ótwarte, tó ód stróny krzyz a; 

wchódzimy dó kós cióła, przewracamy kartkę z numerem znajdującą się w segregatórze,  
pó czym wychódząc z kós cióła ódwracamy kartkę z numerem - w ten spósó b nie przekróczymy  

dózwólónej liczby ósó b znajdujących się w kós ciele; 
Pamiętajmy, z e tó samó tyczy się Kaplicy Wieczystej Adóracji. 

Wszystkie Sakramenty celebrówane są póza Mszą S więtą i z następującym limitem ósó b: 
    S luby - dó 10 ósó b;. 
                                                                       Chrzty - dó 10 ósó b; 

                                                              Pógrzeby - dó 10 ósó b i w dómu pógrzebówym; 

  

                Bóg Zapłać za Zrozumienie! 

W tych trudnych czasach, jestes my  
bardzó wdzięczni wszystkim Parafianóm, któ rzy 
przynószą regularnie niedzielne ófiary i kópertki 

składając je dó skarbóny mieszczącej  
się w wejs ciu dó Biura Parafialnegó.  
Zwracamy się dó wszystkich Parafian,  

aby kóntynuówali wspieranie swójej parafii  
przez składanie ófiar.  

Nasza parafia musi funkcjónówac  mimó tak  
trudnej sytuacji i ópłacac  na biez ącó wydatki.  
Ofiary móz na ró wniez  składac  za pómócą karty 
kredytówej, na strónie Archidiecezji Tóróntó. 

Trzeba tylkó pamiętac , aby z listy parafii wybrac :   
St. Maximilian Kólbe Parish.  

Dziękujemy z Całego Serca za Waszą Pomoc  

i Wszelkie Wsparcie,  
Bóg Zapłać!! 

Nasza Parafia Podczas Lockdown  

Przypominamy, że kopertki na rok 2021  
Dostępne są w Sali Parafialnej. 

Prosimy o obiór.  

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą  
czystością, pokorą i pobożnością,  

z jaką przyjęła Cię  
Twoja Najświętsza Matka,  

z duchem i żarliwością  świętych. 
O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie 

obecny w Najświętszym Sakramencie. 
Kocham Cię nade wszystko i pragnę  

posiadać Cię w mej duszy. Skoro nie mogę 
Cię teraz przyjąć sakramentalnie,  
przyjdź duchowo do mego serca.  

Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i 
łączę się całkowicie z Tobą;  

nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. 
Amen.    

27. XII o godzinie 18:00  
zapraszamy na  

Koncert Kolęd online  
przygotowany przez 

Młodzież naszej parafii. 

Akt Komunii Świętej Duchowej 


