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Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

Rozważanie  

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40,1-5.9-11) 
Przygotujcie drogę dla Pana  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 85,9ab-10,11-12,13-14) 
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

 
DRUGIE CZYTANIE (2 P 3,8-14) 

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi  
 

EWANGELIA (Mk 1,1-8) 
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu  

 Jeś li ktoś  z parafian chciałby  
ofiarowac  kwiaty do z ło bka Pana Jezuśa,  

to prośimy o czerwone  
Gwiazdy Betlejemśkie - Poinsecje -  

                      w różnych rozmiarach  
Prosimy o przyniesienie  
do Biura  Parafialnego  

Poniedziałek 7 grudnia   

8:00 za śp. Apolonię i Antoniego  

 Maksimowskich - syn Edward z rodziną  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i potrzebne łaski dla Urszuli z okazji  

 urodzin   

 w intencji Panu Bogu wiadomej - Dorota  

 

Wtorek 8 grudnia   

8:00 za śp. rodziców Józefę i Michała Krawiec 

 – córka z rodziną  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże z okazji  

 urodzin Anny 

 za śp. Alicję Lewandowski – mama  

 

Środa 9 grudnia   

8:00 za śp. Leokadię Świercz  

 za śp. Wiesława Kowalewskiego – syn  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 10 grudnia  

8:00 za śp. Tadeusza Gawron Gal – siostra z  

 rodziną  

19:00 za śp. Jana i Tadeusza Chudzińskich oraz  

 za śp. Czesława Leszczewskiego  

 za śp. Jerzego Ścieżkę – żona i dzieci  

 

Piątek 11 grudnia  

8:00 za śp. Teresę Krzak w 12tą rocznicę 

 śmierci - mama 

19:00 dziękczynna z okazji urodzin Alexandry  

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

 za śp. Zygmunta Kucz – syn z rodziną i 

 żona  

 

Sobota 12 grudnia  

8:00 dziękczynna  za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę Matki Bożej z Guadelupe 

 oraz owocną posługę na terenie Parafii - 

 Grupa Pro - Life  

17:00 za śp. Zofię Rusin w 1 rocznicę śmierci –  

 córka Dorota z rodziną  

19:00 za sp. męża Ireneusza Woś oraz za  

 śp. syna Krzysztofa Woś –  żona i mama  

 z rodziną  

 

Niedziela 13 grudnia  

8:00 za śp. Zygmunta Trzeciakowskiego – 

 córki z rodzinami   

9:30 za śp. Marię i Józefa Jemioło – córki z 

 rodzinami 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Stanisława Wilka  

14:30 za śp. syna Leszka Szczygłowskiego oraz  

 za śp. brata Stanisława Cieślikiewicza  

19:00 za śp. Katarzynę i Michała Mazurkiewicz  

 oraz zmarłych z rodziny      

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

ROZWAŻANIE  
Adwentowe czuwanie nie jest pustym oczekiwaniem. Jeśt czaśem nawro cenia, a zatem czaśem intenśywnej pracy nad śobą. Koś cio ł poucza naś dziśiaj  
o tym śtawiając przed nami pierwśzą wielką pośtac  Adwentu. Jeśt nią ś w. Jan Chrzciciel, człowiek „pośłany przez Boga, aby przygotował drogę Panu.” 
Jeśt to jego z yciowe powołanie. Naśze przygotowanie na przyjęcie Obietnicy jeśt niezwykle iśtotne. Mo wi nam o tym i pokazuje to śwoim z yciem  
Jan Chrzciciel, nawiązując do Proroka Izajaśza. Prośtujcie ś ciez ki dla Boga, bo wyniośłoś c  do niczego dobrego naś nie zaprowadzi. Pycha jeśt korzeniem  
wśzelkiego grzechu, wyrzuciła z raju pierwśzych rodzico w, dlatego Jan głośi chrześt nawro cenia. Jeśt to chrześt pokory, kiedy człowiek przyznaje śię  
i pragnie obmycia. Takim chrztem jeśt śakrament pokuty i pojednania, bo w nim wyro wnujemy naśze pago rki pychy na przyjś cie Boga, kto ry jeśt pokorny.  

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

            Mia Bella Coppola  
córka Małgorzaty i Davida  

 
Jakub Olejarz  

syn Patrycji i Rafała  
 

Colton Jaymes Porter 
syn Anny i Kyla  

 

8. XII– wtorek  
Niepokalanego Poczęcia  

Najświętszej Marii Panny 
 

Święto Patronalne Zgromadzenia  
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  

 
 Niech Naszych Ojców Oblatów, rodzinę 

świętego Eugeniusza, w tym dniu  
wypełnia radość i entuzjazm, Życzymy 

Wam Wszystkim dobrego święta. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i 

Maryja Niepokalana! 
 

W tym dniu Biuro Parafialne  
jest nieczynne 

              Ewangelia Jezusa Chrystusa 
Pierwśza z czterech Ewangelii rozpoczyna 
śię mało znaczącym na pierwśzy rzut oka 
zdaniem: Początek Ewangelii Jezuśa  
Chryśtuśa, Syna Boz ego. Kaz de śłowo jeśt tu 
jednak waz ne. Zawierają one bardzo głębo-
kie wyznanie wiary chrześ cijan śkiej. Oto z  
człowiek, kto ry jeśt podmiotem Ewangelii,  
tj. dobrej nowiny o zbawieniu, ma na imię 
Jezuś (Jahwe jeśt zbawieniem) i jeśt bardzo 
mocno zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczy-
wiśtoś ci. Jeśt On Chryśtuśem, tj. oczekiwa-
nym Meśjaśzem. W Nim realizują śię w całej 
obfitoś ci Boz e Obietnice: to śam Bo g  
przyśzedł, aby naś zbawic , gdyz  o w Jezuś 
jeśt Synem Boz ym. Bo g wchodzi w hiśtorię 
ś wiata jako całoś ci, wkraczając jednocześ nie 
w dzieje z ycia kaz dego z naś. To wkroczenie 
rozpoczyna śię w momencie Zwiaśtowania, 
ale śwo j oficjalny początek bierze w momen-
cie Chrztu Jezuśa w Jordanie. To wtedy w 
nieco śymboliczny śpośo b dokonało śię  
zanurzenie grzecho w całej ludzkoś ci w  
wodach, kto re ojcowie Koś cioła utoz śamią z 
wodami naśzego chrztu. W ośtateczny  
śpośo b to zwycięśtwo dokona śię na Krzyz u. 
To jeśt właś nie dobra nowina chrześ cijan -
śka: Bo g umarł za naś, abyś my mieli w Nim 
z ycie. 
Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie 
naszego zbawienia. Niech chrzest, który dał 
nam nowe życie, będzie dla nas nieustannie 
źródłem naszego chrześcijańskiego życia. 
Amen. 

Podczas Mszy Świętej Kościół jest zamknięty; 
Mśze S więte odprawiają tylko kśięz a bez udziału wiernych 

i będą śprawowane według śtałego harmonogramu oraz tranśmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adreśem: www.kolbe.ca  

Ponieważ w naszych kościołach nadal nie można celebrować  
Mśzy S więtej z udziałem wiernych,  

nie zaciągamy grzechu cięz kiego nie będąc w niedzielę  
na Mśzy S więtej, w koś ciele,  

o ile ucześtniczymy w niej w inny, dośtępny śpośo b.  
Drzwi Kościoła pozostają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,  
oraz po wieczornej Mszy Świętej, w godzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną modlitwę  i moz e wejś c  do niego tylko ograniczona iloś c  ośo b,  
w chwili obecnej to 10 osób; 

Tylko jedno wejś cie będzie otwarte, to od śtrony krzyz a; 
wchodzimy do kościoła, przewracamy  

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

kartkę z numerem - w ten śpośo b  
nie przekroczymy  

dozwolonej liczby ośo b znajdujących śię w koś ciele; 
Pamiętajmy, z e to śamo tyczy śię Kaplicy Wieczyśtej Adoracji. 

Wszystkie Sakramenty celebrowane śą poza Mśzą S więtą i z naśtępującym limitem ośo b: 
S luby - do 10 ośo b;. 
Chrzty - do 10 ośo b; 

Pogrzeby - do 10 ośo b i w domu pogrzebowym; 
Kopertki na rok 2021 śą do odebrania , 

 na dole, w Sali Parafialnej; 

Bóg Zapłać za Zrozumienie!! 

I tym razem, ze śmutkiem przyjęliś my  
wiadomoś c  o nowych obośtrzeniach  

w Koś ciele.   
W tym prawdziwie cięz kim czaśie, jeśteś my 
bardzo wdzięczni wśzyśtkim Parafianom, 
kto rzy przynośzą regularnie niedzielne  
ofiary i kopertki śkładając je do śkarbony 

mieśzczącej śię w wejś ciu  
do Biura Parafialnego.  

Zwracamy śię do wśzyśtkich Parafian, aby 
kontynuowali wśpieranie śwojej parafii 

przez śkładanie ofiar.  
Naśza parafia muśi funkcjonowac  mimo tak 
trudnej śytuacji i opłacac  na biez ąco wydatki.  

 
Ofiary moz na ro wniez  śkładac  za pomocą 

karty kredytowej, na stronie Archidiecezji 
Toronto. Trzeba tylko pamiętac ,  

aby z liśty parafii wybrac :   
St. Maximilian Kolbe Parish.  

 
Dziękujemy z Całego  

Serca za Waszą Pomoc  
i Wszelkie Wsparcie,  

Bóg Zapłać!! 

*Opłatki będą  
dostępne niebawem 

Dokonujemy rejeśtracji na śpowiedz   
poprzez śtronę internetową parafialną:  

www.kolbe.ca  
Parafianie bez dostępu do Internetu, 
rejeśtrują śię przez Biuro Parafialne.  
Spowiedz  ma miejśce w śalkach  
Dobrego Pasterza (wejście od  
Centrum JP2, przy garażach).  

Na śpowiedz  przychodzimy punktualnie 
na wybraną godzinę. Każda osoba musi 

być zapisana indywidualnie  
(każdy członek rodziny pojedynczo).  

Poczekalnia w  
salce św. Siostry Faustyny,  

a śpowiedz  w śalce  
ś w. Eugeniuśza de Mazenod.  

Prosimy pamiętać o maskach. 

Dziękujemy serdecznie tym Wszystkim,  
którzy ogłaszają się we wkładce naśzego  

Biuletynu Parafialnego, tym śamym  
wśpierając naś w ponośzeniu kośzto w druku  

Biuletynu Niedzielnego. Zachęcamy 
Wszystkich Parafian do korzystania z 

usług firm reklamujących się we wkładce.  
 

Jeś li ktoś  chciałby ogłaśzac  śię z nami  
prośimy o kontakt z Biurem Parafialnym. 

Chrzty Nasza Parafia podczas Lockdown 

Spowiedź Adwentowa  

Wkładka Biuletynowa  

Z podziękowaniem  
i z prośbą  

Kwiaty do Żłóbka  
Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim Wolontariuszom, którzy pomagali 

nam w soboty i niedziele. Dziękujemy za waszą niezawodną pomoc !! 
Andrzej Dutkiewicz; Barbara i Januśz Ornat; Daniel Bagin śki; Dominik Prymicz; Eddie Kida; Gabriela 

i Michał Kaśprzak; Greg Broka; Henryk Gadomśki; Irena Kaczmarczuk; Izabela Pitula; Janina i  
Mirośław Ruta; Kolbe Młodziez ; Kryśtyna i Staniśław Reitmeier; Krzyśztof Kida; Krzyśztof  

Kołodziejczyk; Krzyśztof Markiewicz; Krzyśztof Siuda; Paweł Gielarowiec; Mark Nośter; Magda  
Rogala; Małgorzata i Mirośław Prochowśki; Marek i Kryśtian; Kowalczyk; Maria, Robert, Anthony 

Branka; Mariuśz i Dominik Z uchowśki; Michał Koturbaśz; Paweł Zając; Harcerze; Rafał  
Chramęga; Ryśzard Kozioł; Tom Magnowśki; Tomek Czubat; Zbigniew Chabinka.        

Biuro Parafialne jeśt dośtępne wyłącznie 
telefonicznie i e-mailowo  
w godzinach urzędowania.  

6.XII - Dzień Świętego Mikołaja 

Grupa Przyjaciół Misji przy Prokurze Misyjnej organizuje dwie akcje pomocy dla dzieci na 
Madagaśkarze: Paczka S wiąteczna oraz Gorący Pośiłek. Ofiary moz na śkładac  do kopertek  
miśyjnych wyłoz onych w wejś ciu do Koś cioła oraz przy wejś ciu do Biura Parafialnego.  
Wypełnione formy (znajdujące śię w kopertkach) wraz z donacjami prośimy śkładac  do  

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

Grupa Pro-Life gorąco zapraśza do włącze-
nia śię, za pomocą Telewizji Parafialnej, 

do Adoracji wynagradzającej Panu Jezuśowi 
za grzechy przeciwko z yciu,  

w sobotę, 12 grudnia, bezpośrednio  
po Mszy Św. wieczornej.  


