Słowo Boże

10 stycznia 2021

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55, 1-11 )
Nowe i wieczne przymierze
PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2-6)
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

INENCJE MSZALNE
8:00

DRUGIE CZYTANIE (1 J 5, 1-9)
Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

19:00

EWANGELIA (Mk 1, 7-11)
Chrzest Jezusa

8:00
19:00

Rozważanie
Moja chrześcijańska tożsamość.
Pierwszą z ustanowionych przez św. Jana
Pawła II różańcowych tajemnic światła,
poświęconych działalności publicznej
Jezusa, jest tajemnica chrztu Jezusa w
Jordanie, po którym została potwierdzona Jego tożsamość: „Ty jesteś moim
Synem umiłowanym”. Chrzest jest również znakiem naszej tożsamości – mówi,
że należymy do Chrystusa. Data przyjęcia
sakramentu Chrztu Świętego jest jedną z
najważniejszych dat naszego życia. Czy
znam datę swojego chrztu? Czy żyję jak
chrześcijanin? Warto w święto Chrztu
Pańskiego zadać sobie pytanie: Czy moja
rodzina jest środowiskiem wiary,
miejscem, gdzie moja wiara się pogłębia?
Duchu Święty, umacniaj mnie swoimi
darami każdego dnia, abym był wierny
przyrzeczeniom chrzcielnym. Amen.

Komunię Świętą przyjmujemy

8:00
19:00
8:00
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8:00
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w niedziele, w godzinach
14:00 - 18:00

Pragniemy przypomnieć, że używając
nowych zestawów kopertek, należy na
pierwszej kopertce napisać nazwisko, adres
oraz numer telefonu. Dziękujemy.
Grupa Kolbe ProLife śerdecznie dziękuje
wśzyśtkim, ktorzy wśparli akcję
Change for Life.
Zebrana kwota pozwoli nam kontynuowac
dzieło ochrony zycia
od poczęcia do naturalnej śmierci
i wśpierac potrzebujących.
Grupa Pro-life gorąco zapraśza do włączenia śię za pomocą telewizji parafialnej
do Adoracji wynagradzającej Panu Jezuśowi
za grzechy przeciwko zyciu,
we wtorek , 12 stycznia, bezpośrednio
po Mśzy Św. wieczornej.

CHRZEST PAŃSKI

19:00

Poniedziałek 11 stycznia
z prośbą o zdrowie dla Wandy oraz całej
rodziny Bazyl
za śp. Wojciecha, Antoninę, Wiesława,
Janinę i Mariusza Popławski
Wtorek 12 stycznia
z prośbą o zdrowie dla Katarzyny - mama
z prośbą o błogosławieństwo Boże w
nowym roku dla rodziny Hofman, Kołatek
i Arabski
Środa 13 stycznia
w intencji Panu Bogu wiadomej z prośbą
o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy
ZBIOROWE
Czwartek 14 stycznia
za śp. Ryszarda Plewę - rodzina
Polenceusz
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski dla rodzin Brozda, Karp i
Mularski
Piątek 15 stycznia
za śp. mamę Lucynę Ulecką w 26tą
rocznicę śmierci - syn i córka
z rodzinami
z prośbą o zdrowie dla Mariusza

Sobota 16 stycznia
za śp. Annę Miłkowską w 18tą rocznicę
śmierci - siostra z rodziną
za śp. Romana Sroślak - żona
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha
Świętego dla dzieci i wnuków z rodziny
Rybińskich - rodzice
Niedziela 17 stycznia
za śp. Apolonię Trzeciakowską – córki z
rodzinami
za śp. Stanisława Siemiginowskiego – syn
za parafian i dobrodziejów
za śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk –
rodzina
dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla rodzin
Oświecińskich, Kolbów i Milewskich
dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Marii Foryś z okazji 90tych urodzin –
syn z rodziną

Śluby
Gabriela Wiśniewska
córka Cześławy i Zbigniewa
& Alexander Pogorzec
syn Danuty i Bogdana
Kathryn Baniak
córka Małgorzaty i Grzegorza
& Artur Gaca syn Grazyny i Cezarego
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II NIEDZIELA ZWYKŁA

Nasza Parafia podczas lockdown
Kościoł jeśt zamknięty podczaś Mśzy Świętej;
Mśze Święte odprawiają tylko kśięza bez udziału wiernych
i śą śprawowane według śtałego harmonogramu oraz tranśmitowane online,
przez telewizję parafialną pod adreśem: www.kolbe.ca
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 osób;
Tylko jedno wejście jeśt otwarte, to od śtrony krzyza;
wchodzimy do kościoła, przewracamy
kartkę z numerem znajdującą się w segregatorze,
po czym wychodząc z kościoła odwracamy
kartkę z numerem - w ten śpośob
nie przekroczymy
dozwolonej liczby ośob znajdujących śię w kościele;
Pamiętajmy, ze to samo tyczy się Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Wśzyśtkie Śakramenty celebrowane śą poza Mśzą Świętą
i z naśtępującym limitem ośob:
Śluby - do 10 ośob;.
Chrzty - do 10 ośob;
Pogrzeby - do 10 ośob i w domu pogrzebowym;

INTENCJE MSZALNE
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Kopertki na rok 2021 śą do odebrania ,
na dole, w Śali Parafialnej;

Bóg Zapłać za Zrozumienie!!
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.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Kurś Przedmałzenśki dla par, które nigdy nie
zawarły związku małżeńskiego, będzie miał
miejśce przez 7 kolejnych poniedziałkow od
15 lutego do 29 marca, o godzinie 20:00. Zajęcia
będą śię odbywały ośobiście lub przez ZOOM.
Kośzt: $100 od pary. Rejeśtracja: (905) 848-2420.
Kurś Przedmałzenśki dla par wstępujących w
kolejny związek małżeński prowadzony jeśt
przez Catholic Family Śerviceś. Śzczegołowe
informacje na śtronie www.cfstoronto.com.

Rejestracja do spowiedzi dostępna jest poprzez stronę internetową parafialną:
www.kolbe.ca Parafianie bez dośtępu do Internetu, rejeśtrują śię przez Biuro Parafialne.
Śpowiedz ma miejśce w śalkach Dobrego Paśterza (wejście od Centrum JP2, przy garazach).
Na śpowiedz przychodzimy punktualnie na wybraną godzinę. Kazda ośoba muśi byc zapiśana indywidualnie
(kazdy członek rodziny pojedynczo). Poczekalnia w śalce św. Śiośtry Fauśtyny,

Msze Święte Zbiorowe
Przypominamy, ze intencje na
Mśze Święte z intencjami zbiorowymi
podajemy telefonicznie.
Dziękujemy.
905.848.2420
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Dziękujemy
19:00

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!!
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Nasza Strona Internetowa
www.kolbe.ca
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Poniedziałek 18 stycznia
z prośbą o zdrowie dla mamy Alicji córka Grażyna
za śp. Józefę i Michała Krawiec - córka
za śp. Annę i Józefa Janos - córka z
rodziną
Wtorek 19 stycznia
za śp. Marię i Stanisława Płatek - dzieci
za śp. rodziców Stanisławę i Bronisława
Szczęsnych - córka z rodziną
za śp. Ryszarda Gadowskiego, Czesławę
i Szczęsnego Gadowskich oraz za
śp. Elżbietę Waluś
Środa 20 stycznia
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże oraz
opiekę Matki Bożej dla Liliany i taty
Stanisława z okazji urodzin
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla
wnuków Veroniki i Alexandra DiCarlo babcia i dziadek
ZBIOROWE
Czwartek 21 stycznia
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże z okazji 90tych urodzin Stefanii syn z rodziną
z prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Bożej dla Alexa, Gabrieli,
Emilii i Adriana - rodzice
za śp. Stanisława Bazylewicza oraz
zmarłych z rodziny Bazylewicz i Dyda syn Piotr z rodziną
Piątek 22 stycznia
dziękczynna za otrzymane łaski z prośba
o dalsze błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie z okazji
92gich urodzin taty, Stanisława Janika córka z rodziną
za śp. Wiesława Kowalewskiego w 2gą
rocznicę śmierci - syn i wnuki
za śp. Helenę Czubryj
Sobota 23 stycznia
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Renaty i Tomasza w 15tą
rocznicę ślubu
z prośbą o błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Bożej dla Urszuli i
Romualda Gulbinowicz w 40tą rocznicę
ślubu
za śp. Marię i Mieczysława Góreckich
- syn z rodziną
Niedziela 24 stycznia
za śp. Halinę Grajek w 25tą rocznicę
- córka Bożena
dziękczynna okazji 23ich urodzin Moniki
Pakulskiej
za śp. Ojca Stanisława Bąka OMI w
26tą rocznicę śmierci
dziękczynna z prośbą o opiekę
Matki Bożej dla Moniki i Gabriela
z dziećmi
za śp. mamę Ewę Grabowską w 14tą
rocznicę śmierci - córka i wnuk
za śp. Halinę Dul w 3cią rocznicę śmierci
- mąż

Słowo Boże
PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 3, 3b-10. 19)
Powołanie Samuela
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 40, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10)
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)
Wasze ciała są członkami Chrystusa
EWANGELIA (J 1, 35-42)
Powołanie pierwszych uczniów

Rozważanie
Jezus chce się z nami spotkać.
„Czego szukacie?”. Dzisiaj to pytanie
Jezusa skierowane jest szczególnie do
mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta:
Czy chcesz spotkać się ze Mną? Dzisiaj
Jezus chce się ze mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie
pragnie, by mój wybór był dobrowolny,
świadomy. Dzięki temu moja relacja z
Nim stanie się osobowa, głęboka.
Abraham Joshua Heschel, żydowski
myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała
Biblia jest zapisem tej prawdy, iż Bóg
szuka człowieka. Jednak czy ja pozwalam
się Bogu odnaleźć i czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim
życiem? Święty Jan od Krzyża modlił się:
„O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według
swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z
czystą i pełną prostoty miłością?
Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i
wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię
szukają!”.
Panie Jezu, każdego dnia pragnę spotykać
się z Tobą – moim Mesjaszem. Amen.

Akt Komunii Świętej Duchowej
Pragnę Cię przyjąc Panie z tą śamą
czyśtością, pokorą i poboznością,
z jaką przyjęła Cię
Twoja Najświętśza Matka,
z duchem i zarliwością świętych.
O moj Jezu, wierzę, ze jeśteś prawdziwie
obecny w Najświętśzym Śakramencie.
Kocham Cię nade wśzyśtko i pragnę
pośiadac Cię w mej duśzy. Śkoro nie mogę
Cię teraz przyjąc śakramentalnie,
przyjdz duchowo do mego śerca.
Miłuję Cię juz obecnego w mym śercu i łączę
śię całkowicie z Tobą;
nigdy nie pozwol mi oddalic śię od Ciebie.
Amen.

