SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3,1-5.10)
Nawrócenie Niniwitów
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 25,4-5.6-7bc.8-9)
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7,29-31)
Przemija postać tego świata
EWANGELIA (Mk 1,14-20)
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
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Święty Eugeniusz de Mazenod przyszedł na świat we francuskiej rodzinie arystokratycznej. Jego dzieciństwo przypadło na lata rewolucji
francuskiej i upłynęło pod znakiem tułaczki, będącej konsekwencją działań rewolucyjnych. Po kilkunastu latach pobytu na emigracji Eugeniusz powrócił w
rodzinne strony. Próbował ułożyć sobie życie, realizując ambitne plany na przyszłość, lecz doskwierało mu poczucie pustki i niezadowolenia.
Momentem zwrotnym w jego życiu było doświadczenie nawrócenia w Wielki Piątek 1807 roku, które zaowocowało decyzją poświęcenia się służbie Bogu oraz
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Kościołowi. Mając 29 lat, przyjął święcenia kapłańskie i postanowił oddać się pracy z młodzieżą, służbie więźniom i prostemu ludowi. Zdając sobie sprawę z

wyzwań, jakie przed nim stały, zdecydował się zgromadzić kilku gorliwych kapłanów, aby nieść Ewangelię ubogim duchowo i materialnie w porewolucyjnej Francji.

ROZWAŻANIE
„Czas się wypełnił”
Czas, który jest nam dany, jest darem
od Boga. Otrzymujemy go, aby w sposób
właściwy przejść przez życie. Czas jest
darem trudnym i wymagającym. Jest on
nam zadany. Dlatego nie wystarczy żyć
jakkolwiek, ale trzeba żyć dobrze.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wypowiada słowa: „Czas się wypełnił”.
Te słowa zapisał też w swoich Notatkach
osobistych św. Jan Paweł II. Przypominają nam one, że musimy ciągle podejmować wysiłek nad zmianą własnego życia.
Odpowiedzmy więc na wezwanie Jezusa:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,
pamiętając, że czas został nam dany dla
naszego nawrócenia.
Panie, chcę iść za Tobą i każdego dnia
podejmować wysiłek nad zmianą swojego
życia.
Intencja papieska
na miesiąc styczeń 2021
- Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę,
byśmy żyli w pełnym braterstwie
z braćmi i siostrami z innych religii,
modląc się za siebie wzajemnie,
z otwartością na wszystkich.

Dziękujemy
Serdecznie dziękujemy
Wszystkim Parafianom wspierającym
naszą parafię. To dzięki Wam
i Waszym ofiarom,
nasz kościół może funkcjonować.
Wasze wparcie jest dla nas
nieocenioną pomocą.
Wielkie Bóg Zapłać!!

Tak powstało Stowarzyszenie Misjonarzy Prowansji, którego głównym zadaniem było głoszenie misji parafialnych.

8:00

Po 10 latach zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Ojca Świętego jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

Chrzty
Jagoda Zima
córka Agaty i Michała

OMI - 25.I. 1816
Ojcowie Obalci to zgromadzenie
zakonne o charakterze misyjnym

Śakrament Chrztu dziecka
rodzicow nalezących do naśzej parafii,
prośimy zgłaśzac do biura przynajmniej
połtora mieśiąca przed planowaną datą.
Rodzice Chrześtni
muśzą miec ukonczone 16 lat,
powinni byc praktykującymi katolikami,
po Śakramencie Bierzmowania.
Rodzicow oraz Rodzicow Chrześtnych
obowiązują nauki przed chrztem.
Po więcej informacji prośimy o kontakt:
905.848.2420

Śluby
15.II rozpoczynają śię, w naśzej parafii,
nauki przedmałzenśkie i będą trwały przez
śiedem kolejnych poniedziałkow,
od 20:00 do 22:00, do 29.III. biezącego roku.
Kośzt to $100 od pary.
Ośoby zaintereśowane prośimy o
kontakt z biurem parafialnym.
905.848.2420

ADOREMUS
Wspólnota Uwielbienia Adoremus
zaprasza na spotkanie z Jezusem
w Najświętszym Sakramencie,
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz
Wieczór Uwielbienia z Maryja,
w każdy 4ty piątek miesiąca,
po wieczornej Mszy świętej.
W programie; wystawienie
Najświętszego Sakramentu,
katecheza i śpiew.
W wydarzeniach tych można
uczestniczyć za pośrednictwem
Telewizji Parafialnej.
Zapraszamy.

założone 25 stycznia 1816 roku przez
późniejszego biskupa Marsylii
św. Eugeniusza de Mazenod, w Aix-enProvence (Prowansja), a zatwierdzone 17
lutego 1826 roku przez papieża
Leona XII. Zgromadzenie liczyło wtedy
zaledwie 20 Oblatów i 8 nowicjuszy
skupionych w 4 domach zakonnych.
Jednak w dniu śmierci św. Eugeniusza
de Mazenod liczyło już 414 członków i

miało placówki w Europie,
w Ameryce Północnej i Środkowej oraz
w Azji i w Afryce.
Naczelną służbą Ojców Oblatów jest
głoszenie Chrystusa i Jego królestwa
najbardziej opuszczonym. Natomiast tam,
gdzie Kościół już istnieje, Oblaci kierują się
do grup, z którymi ma on najmniej
kontaktu.

Po śmierci ojca założyciela Oblaci
Maryi Niepokalanej rozszerzyli swoją działalność misyjną na pozostałe kontynenty,
tzn. na Australię i Oceanię oraz Amerykę
Południową. W Polsce oblaci Maryi
Niepokalanej są obecni od 1920 roku.
Pracują w 21 domach.

Nasza Parafia podczas lockdown
Kościoł jeśt zamknięty podczaś Mśzy Świętej;
Mśze Święte odprawiają tylko kśięza bez udziału wiernych
i będą śprawowane według śtałego harmonogramu oraz tranśmitowane online,
przez telewizję parafialną pod adreśem: www.kolbe.ca,
z wyjątkiem Mśzy Świętej niedzielnej o 14.30 - tej nie ma,
a w godzinach 14:00 - 18:00 mozna przyjąc Komunię Świętą.
Poniewaz w naśzych kościołach nadal nie mozna celebrowac
Mśzy Świętej z udziałem wiernych,
nie zaciągamy grzechu cięzkiego nie będąc w niedzielę
na Mśzy Świętej, w kościele,
o ile ucześtniczymy w niej w inny, dośtępny śpośob.
Drzwi Kościoła pozośtają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,
oraz po wieczornej Mśzy Świętej, w godzinach 20:30 - 22:00
na prywatną modlitwę i moze wejśc do niego tylko ograniczona ilośc ośob,
w chwili obecnej to 10 ośob;
Tylko jedno wejście jeśt otwarte, to od śtrony krzyza;
wchodzimy do kościoła, przewracamy
kartkę z numerem znajdującą śię w śegregatorze,
po czym wychodząc z kościoła odwracamy
kartkę z numerem - w ten śpośob
nie przekroczymy
dozwolonej liczby ośob znajdujących śię w kościele;
Pamiętajmy, ze to śamo tyczy śię Kaplicy Wieczyśtej Adoracji.
Wśzyśtkie Śakramenty celebrowane śą z Mszą Świętą i z naśtępującym limitem ośob:
Śluby - do 10 ośob;.
Chrzty - do 10 ośob;
Pogrzeby - do 10 ośob;
Kopertki na rok 2021 są do odebrania ,
na dole, w Sali Parafialnej;

19:00
8:00
19:00

8:00
19:00

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

19:00

Poniedziałek 25 stycznia
za sp. rodziców Stanisławę i Tadeusza Dul
oraz za śp. brata Ireneusza
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
rodziny z okazji 26tej rocznicy ślubu
Agnieszki i Dariusza
za śp. Kazimierę Bartoszek
Wtorek 26 stycznia
za śp. rodziców Władysławę i Stanisława
Rygiel - córka z rodziną
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Skrobucha
za śp. Wiktora Stojanowskiego - żona
i dzieci
Środa 27 stycznia
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla mamy Natalii - córka z rodziną
za śp. Helenę Niemczyk w 1wszą rocznicę
śmierci, śp. Tadeusza Niemczyka,
śp. Tadeusza Widota oraz za
śp. Stanisława Małek
ZBIOROWE
Czwartek 28 stycznia
za śp. Stanisławę i Zygmunta Pracoń
dziękczynna za otrzymane łaski w 43cią
rocznicę ślubu Marii i Jerzego
za śp. Mariana Kmiotek - dzieci

Piątek 29 stycznia
za śp. Annę Ozga - córki z rodzinami
za śp. Stanisławę, śp. Władysława,
oraz za śp. Stanisława Dębińskich córka
za parafian i dobrodziejów
Sobota 30 stycznia
za zmarłych z rodzin Cwalińskich,
Grzymałów i Bogumił - wnuki
za śp. Michalinę i Jana Swirk - wnuczka
za śp. Annę Stanisławczyk - córka
z mężem
Niedziela 31 stycznia
za śp. Zeneusza, Mariana, Halinę,
Mariusza, Janusza oraz zmarłych
z rodziny Gajos - rodzina
za śp. Marię i Józefa Bajon - córka
z rodziną
za parafian i dobrodziejów
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże dla
rodziny Pacheko i dla Pauliny z okazji
17tych urodzin
za śp. Aleksandrę, śp. Franciszka, oraz za
śp. Marię i Jana Jędrusiak - córka Helena
za śp. Henryka Mitianiec w 40tą rocznicę
śmierci - syn Stanisław z rodziną

Bóg Zapłać za Zrozumienie!!
Codziennie, o godzinie 18:30
odmawiamy wspólnie Różaniec,
zachęcamy Wszystkich Parafian do
przyłączenia się i wspólnej modlitwy
online, przez Telewizję Parafialną.

Przypominamy, że intencje na
Msze Święte z intencjami zbiorowymi
podajemy telefonicznie.
Dziękujemy.
905.848.2420

Tax Receipts za rok 2020 będą
wysłane pocztą już wkrótce.

