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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 60, 1 - 6) 
Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą 

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72) 

Uwielbiają Pana wszystkie ludy ziemi  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 3, 2-3a. 5-6) 
Poganie są uczestnikami zbawienia 

 

EWANGELIA  (Mt 2, 1-2) 
Pokłon Mędrców ze Wschodu 

Lud Boży. 
Nowy lud Boży składa się z Żydów i  
pogan. O przynależności do tego ludu nie 
rozstrzyga ani pochodzenie, ani obrzeza-
nie, lecz tylko wiara. Wiara, która nie 
tylko prowadzi do Boga, ale skłania rów-
nież do nawiązywania więzów między 
ludźmi innych narodowości, ras, religii i 
o różnych światopoglądach, a w szczegól-
ności skłania do walki o pokój i pojedna-
nie między nimi.  
 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję Ci, Boże, że zechciałeś, abym za-
istniał. Dziękuję za każdy dzień mojego 
życia. Amen. 

Poniedziałek 4 stycznia    

8:00 w intencji Panu Bogu wiadomej - Grażyna 

19:00 za śp. Halinę Trzcińską Kowalczyk -  

 mąż i dzieci   

 z prośbą o potrzebne łaski dla Mike’a 

 i Justin’a - rodzice  

 

Wtorek 5 stycznia  

8:00 za śp. Marię, Wincentego i Andrzeja  

 Butrym 

19:00 za śp. brata Tadeusza i bratanicę Monikę 

 

Środa 6 stycznia  

8:00 za śp. Emilię Serwin  

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny w 

 Polsce i w Kanadzie  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 7 stycznia  

8:00 z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie trudnej 

 sprawy oraz  w intencji Panu Bogu 

 wiadomej  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 rodziny – Halina  

 za śp. Annę Onaszkiewicz – mąż, córka i 

 rodzina  

 

Piątek 8 stycznia    

8:00 za śp. Annę i Piotra Rogoża  

19:00 dziękczynna za 20 lat małżeństwa  

 Jolanty i Krzysztofa Gogol z prośbą o 

 dalsze błogosławieństwo Boże dla nich – 

 brat z żoną 

 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże z okazji  

 30 rocznicy ślubu Janiny i Andrzeja  

 Szaflarskich  

 

Sobota 9 stycznia 

8:00 za śp. Piotra Dereckiego w 13tą rocznicę 

 śmierci – rodzina   

17:00 za śp. Teda Rynukn – rodzina Rynkun 

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o błogosławieństwo Boże dla Józefa z 

 okazji urodzin - żona 

 

Niedziela 10 stycznia  

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 wnuków i prawnuczki – rodzice i babcia  

9:30 za śp. Stanisława Gdyczyńskiego w  

 2gą rocznicę śmierci – żona z dziećmi  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Janinę Dobosz  

14:30 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 

 dla całej rodziny – Justyna i Mariusz   

19:00 za śp. Sebastiana Kosibę – rodzice  

 i dzieci      

                                                                                                             II Niedziela Po Narodzeniu Pańskim - Epifania. 
                      Dziś Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. To jedno z najstarszych świąt  

chrześcijańskich – już w trzecim wieku znane było na Wschodzie. Około sto lat później, uroczystość pojawiła się także na 
Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto Trzech Króli. Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub –  

według innych tłumaczeń – Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo 
narodzonego króla żydowskiego „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.  

I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. 
Do Mędrców nie przemówił Anioł, ale zajaśniała im „ światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka.” Wyruszyli zatem w  

daleką drogę, szukali i znaleźli Pana, ukrytego Króla Wieków.  
Epifania, czyli Objawienie Pańskie dokonuje się także dla nas -  

w świętych znakach sakramentalnych przychodzi do nas Król Światła, Sługa Boga i ludzi.  
Spotykamy się z nim w bliźnich, którzy nas kochają lub, którzy oczekują od nas miłości.  

 

K+M+B = 2021 
Dziś święcimy kadzidło i kredę.  

Święconą kredą piszemy inicjały imion trzech królów, oddzielając je 
krzyżykami (K+M+B), wraz z cyframi bieżącego roku.  

Można także napisać C+M+B  
(Christus Mansoni Benedicat), co oznacza  

„Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.  
Litery na drzwiach świadczą o tym,  

                                że w domu mieszka chrześcijańska rodzina.    

Wkrótce … 
REKOLEKCJE OBLACKIE.  

W dniach od 11 - 15. I. 2021 księża nasi 
będą uczestniczyć w rekolekcjach.  

Serdecznie prosimy wiernych o modlitwy w 
intencji wszystkich Oblato w, aby te  
spotkania pomogły im wzrastac  w  

gorliwos ci duszpasterskiej.   
Ze względu na nieobecność księży przez 
cały tydzień, nie będzie Mszy świętych 

porannych ani wieczornych.  

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ PARAFII? 
Do wspólnoty Kościoła 
poprzez Sakrament 
Chrztu s więtego zostało  
przyjętych 108 osób,  
do I Komunii świętej 
przystąpiło 94 dzieci, do 
Bierzmowania 122, po-
błogosławionych zostało 
24 sakramentalnych 
związków małżeńskich,  
na miejsce wiecznego spoczynku  
odprowadziliśmy 94 osoby. 
Wspo lnota nasza jest bardzo duz a, dbajmy, 
więc o siebie, szanujmy się nawzajem,  
a nade wszystko zabiegajmy o rozwo j z ycia 
duchowego w naszych rodzinach i  
wspo lnocie polonijnej. 

Kos cio ł jest zamknięty podczas Mszy S więtej; 
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 jest 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; 
 

Kopertki na rok 2021 są do odebrania , 
 na dole, w Sali Parafialnej; 

Bóg Zapłać za Zrozumienie!! 

Pragniemy przypomnieć, że używając no-
wych zestawów kopertek, należy na pierw-
szej kopertce napisać nazwisko, adres oraz 

numer telefonu. Dziękujemy. 

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.  

Nasza Parafia podczas lockdown 

Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim,  
kto rzy reklamują się w naszej wkładce  
biuletynowej, a tym samym wspierają nas  

w ponoszeniu koszto w druku  
Biuletynu Parafialnego. 

Juz  niebawem wszystkie reklamy będą   
ro wniez  częs cią Biuletynu online. 

Dziękujemy Wam za to i zachęcamy naszych 
Parafian do korzystania z usług firm  

reklamujących się z nami.   

Dziękujemy 

Biuletyn Parafialny - 
wkładka  

Chcieliśmy gorąco podziękować  
Wszystkim Parafianom wspierającym 
naszą parafię w roku 2020. To dzięki 

Wam i Waszym ofiarom,  
nasz kościół może funkcjonować. Wasze 

wparcie jest dla nas nieocenioną pomocą. 
Wielkie Bóg Zapłać!! 

Wolontariusze  

Dziękujemy Wszystkim Wolontariuszom—
dzięki Wam nasz kos cio ł  

mo gł funkcjonowac  podczas  
Mszy S więtych sobotnich i niedzielnych  

przy limitach parafian.  
Dziękujemy Wam za pos więcenie  

i Waszą obecnos c .  
 

Bóg Zapłać.  

Przypominamy, z e intencje na  
Msze S więte z intencjami zbiorowymi 

podajemy telefonicznie. 
Dziękujemy. 
905.848.2420 


