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ŚWIECA PROROKA ( ŚWIECA NADZIEI ) ZAPALANA W I NIEDZIELĘ ADWENTU SYMBOLIZUJE PROROKÓW, KTÓRZY ZAPOWIEDZIELI PRZYJŚCIE MESJASZA; 

Intencje Mszalne             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 33, 14-16) 
Potomek Dawida  

będzie wymierzał sprawiedliwość  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 25, 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14) 

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.  
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 3, 12 – 4, 2) 
Utwierdzenie w świętości  

na przyjście Chrystusa  
 

EWANGELIA (Łk 21, 25-28. 34-36) 
Oczekiwanie powtórnego  

przyjścia Chrystusa  

             Nasza adwentowa gotowość. 
Jezus opisuje swoje drugie przyjs cie na  
ziemię. Zjawiska, jakie będą temu towarzy-
szyc , wywołają strach i przeraz enie, ale On 
nie chce napełniac  naszych serc strachem. 
Jego powto rne przyjs cie to wypełnienie 
danej nam obietnicy, dopełnienie odkupie-
nia. Bo g nas kocha, jest miłosierny. Zatem 
oczekujmy Pana z odwagą i nadzieją.  
Wypełniajmy przykazania dane nam przez 
Boga, a będziemy gotowi na spotkanie z 
Nim, kiedy przyjdzie z całą swoją mocą i 
chwałą. 
 

Panie Jezu, dziękuję Ci za czas Adwentu i 
wyznaję, że pragnę Cię całym moim  
życiem i sercem. Amen.  

Poniedziałek 29 listopada  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla Marii 

 i Jerzego oraz Aleksandry i Tomasza  

19:00 za śp. Małgorzatę Motyka – mąż  

 z dziećmi  

 za śp. Jerzego i Karola Rogowskich oraz 

 Helenę i Jana Gryglik  

 

Wtorek 30 listopada  

8:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę 

 Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego 

 dla Barbary  

19:00 za śp. Marię Jankowski – syn i córka  

 za śp. Eddy Niedziela, Walentego Siuda i 

 zmarłych z rodziny Bubacz  

 

Środa 1 grudnia  

8:00 za śp. Marię i Piotra Joniec oraz Józefa 

 Augustyn - syn z rodziną 

 za śp. Jana Wielocha w rocznicę śmierci 

 – syn z rodziną 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 2 grudnia  

Pierwszy Czwartek Miesiąca 
8:00 za śp. Marię Niepsuj – córka z rodziną  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo dla nich  

 - Apostolat Złota Róża 

 

Piątek 3 grudnia  

Pierwszy Piątek Miesiąca  
8:00 za śp. Zofię Kawa w 26 rocznicę  

 śmierci  

10:00 za śp. Jadwigę i Stanisława Sajewskich  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, dary 

 Ducha świętego i opiekę Matki Bożej na 

 każdy dzień dla Dawida z okazji 17 

 urodzin – rodzice, dziadkowie i brat  

 

Sobota 4 grudnia  

Pierwsza Sobota Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej    

17:00  za śp. Waltera, Magdalenę i John ‘a  

 Jedrzejek 

19:00 za śp. Franciszka Boczkowskiego w 

 4 rocznicę śmierci – syn z rodziną  

 

Niedziela 5 grudnia  

Wymiana Tajemnic Różańcowych,  
godzina 7:15 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże i dary Ducha 

 Świętego dla Alexandry z okazji urodzin  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Lucynę Wołoszczak w  

 14 rocznicę śmierci - dzieci z rodzinami  

14:30 z prośbą o uzdrowienie i dary Ducha 

 Świętego dla Magdaleny - mama 

18:30 Nieszpory Adwentowe  
19:00 za śp. Fryderyka Wiśniowskiego – żona z 

 rodziną  

 

 Poniedziałek 6.XII. 
Dzień Świętego Mikołaja  

Na progu Adwentu liturgia nawiązuje do obietnic mesjan skich, kto re Izraelici, lud Boz ego wybrania, otrzymywali za pos rednictwem proroko w.  
Jeden z nich, Jeremiasz, z yjący na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem, zapowiada spełnienie się obietnicy związanej z Dawidem i jego potomkiem,  
kto ry „będzie wymierzac  prawo i sprawiedliwos c  na ziemi”. Zaprowadzanie sprawiedliwos ci to jeden z najwaz niejszych znako w czaso w mesjan skich.  

Wyznając, z e Mesjasz w osobie Jezusa z Nazaretu juz  przyszedł, chrzes cijanie są zobowiązani do wspo łudziału w urzeczywistnianiu trwałej sprawiedliwos ci.  
Jej zaprowadzaniu towarzyszą wiernos c  s więtej woli Boga i s wiadomos c , z e „Pan naszą sprawiedliwos cią”. Za psalmistą wołamy: 

„Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Budowanie sprawiedliwego s wiata nie jest dziełem wyłącznie ludzkim, lecz rezultatem wspo łpracy z Bogiem. 
Oczekiwanie na powto rne przyjs cie Chrystusa ma is c  w parze z rachunkiem sumienia, postanowieniem poprawy i ustawicznym wzrostem duchowym.  

Temu celowi słuz ą dobrze przez ywane adwentowe rekolekcje i dni skupienia. 

WAŻNE:  Nie ma spowiedzi w dniach;  
24, 25, 26 grudnia  
oraz 1 i 2 stycznia  

Odeszli do Pana  

Izabela Mical - lat 48; 
Ewa Rodrigues - lat 58; 
Dorota Nytko - lat 59;  

Sławomir Baranowski - lat 62; 
Tadeusz Zacios - lat 69; 
John Talarowski - lat 73; 
Stanisław S ręba - lat 79; 

Benedykt Wojciechowski - lat 81; 
Jo zef Kozioł - lat 82; 

Janina Parniak - lat 83; 
Maria Forys  - lat 90; 
Janina Klub - lat 90; 

Marianna Lesiuk - lat 91; 
 

Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie 
A Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
kaz dy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Intencja Papieska Na Miesiąc 
Grudzień 

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci 
Mo dlmy się za katecheto w, powołanych do 

głoszenia Słowa Boz ego —  
aby byli jego odwaz nymi  
i kreatywnymi s wiadkami  
z mocą Ducha S więtego. 

Rekolekcje Adwentowe  

Serdecznie zapraszamy na  
Rekolekcje Adwentowe 2021.  

Nauki rekolekcyjne rozpoczynają się  
w sobotę, 11 grudnia, o godzinie 19:00 i  

zakon cza się w s rodę, 15 grudnia, włącznie. 
Poprowadzi je Ojciec Piotr Wro blewski OMI,  

a tematem będą „ Cnoty Kardynalne.”  
 

Sobota - 11.XII. - 19:00;               
 Niedziela - 12.XII. -   

wszystkie Msze s więte; 
       Poniedziałek - 13.XII.  – 10:00 i 19:00; 

Wtorek - 14.XII. - 10:00 i 19:00; 
S roda - 15.XII. - 10:00 i 19:00;  

 
Ze względu na Rekolekcje  

Mszy Świętej z intencjami zbiorowymi  
- środa - 15.XII. - 

nie będzie  
 Ofiarę rekolekcyjną moz na składac  
 przy wejs ciu do Biura Parafialnego 

i w kos ciele. 
  Bo g Zapłac  za Waszą Hojnos c . 

*Opłatki są już u nas dostępne. 
 Opakowanie zawiera trzy duże opłatki,  

a cena opakowania to $2. 

W okresie Adwentu, zapraszamy takz e 
Młodzież  

na niedzielne Msze S więte, o godzinie 19:00,  
z kazaniem w języku angielskim.  

Przyjdź i zaproś innych,  
Zapraszamy!! 

Gaudium Press,  
katolicka platforma medialna,  

prowadzona przez  
Zgromadzenie Zakonne Heroldo w Ewangelii szuka 

osób do pomocy w tłumaczeniu  
artykuło w z języka angielskiego  

na język polski lub sprawdzania tłumaczen   
w języku polskim, na ich strony internetowe.  
Osoby, kto re chciałyby zaangaz owac  się w ich 

dzieło i pomo c, proszone są o kontakt  
z głównym redaktorem, bratem Gustavo,  
pod adresem: editor@gaudiumpress.ca  

Nie trzeba znac  dobrze języka angielskiego. 

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA S WIĘTO PATRONALNE OJCO W OBLATO W,  
REKOLEKCJE ORAZ SPOWIEDZ I,  

MSZE S WIĘTE Z  INTENCJAMI ZBIOROWYMI Z DNI:  
8.XII, 15.XII, 22.XII NIE ODBĘDĄ SIĘ.  

ZAMO WIONE JUZ  INTECJE ZOSTANĄ ODPRAWIONE W ŚRODĘ, 29.XII, O GODZNIE 19:00 

Środa, 8.XII - Uroczystość  
Niepokalanego Poczęcia  

Najświętszej Maryi Panny;  
Święto patronalne Ojców Oblatów -  

Biuro Parafialne jest nieczynne i  
nie ma Mszy Świętej Zbiorowej.  

Również od 28.XI -  
w każdą niedzielę Adwentu, 

o godzinie 18:30, 
zapraszamy na Nieszpory Adwentowe  

29.XI - 05.XII;  
Różaniec prowadzi  

Róża Nr.5 

Począwszy od tej niedzieli, 28.XI., 
wznawiamy Msze Święte Niedzielne  

dla dzieci, o godzinie 13:00;  
Zapraszamy Wszystkie Dzieci!  

Chrzty 

Petrinja Katarzyna  
Burdon 

córka Sary i Patrick ‘ a  
 

Mia Jeleniewski  
córka Karoliny i Karola  

 
Avery Charlotte Rembisz  
    córka Evy i Alexandra  

Zapraszamy też Wszystkie Dzieci  
na Rekolekcje Adwentowe / Roraty 

w dniach: 
czwartek, 16.XII, godzina 19:00; 

piątek, 17.XII, godzina 19:00;   
sobota, 18.XII, godzina 19:00. 

Ojciec Piotr Wróblewski OMI urodził się w  
Skarz ysku-Kamiennej, 15 stycznia, 1984 roku, jako 
drugi i zarazem ostatni syn.  Z ycie wiary Ojca  
Piotra wzrastało w rodzinie i przy Sanktuarium 
Matki Boz ej Ostrobramskiej w Skarz ysku.  
Po zakon czeniu liceum, w 2003, roku wstąpił do 
nowicjatu na S więtym Krzyz u. W 2008 roku złoz ył 
wieczyste s luby i 29 maja, 2010 roku przyjął s wię-
cenia kapłan skie w Obrze. Od 2010 roku Ojciec 
Piotr Wro blewski OMI słuz y na Ukrainie. Pierwszą  
placo wką do kto rej został posłany było  
Młodziez owe Centrum im. s w. Jana Pawła w  
Tywrowie.  Potem słuz ył ro w-
niez  w Połtawie i Obuchowie, 
jako dyrektor postulatu  w 
Sławutyczu, koło Czarnobyla. 
Obecnie od 2017r. , Ojciec Piotr 
jest proboszczem w  
Czernichowie. 

                         ZAPRASZAMY     
           WSZYSTKICH NA REKOLEKCJE  
                    Z OJCEM PIOTREM! 

Wtorek, 7.XII., po Mszy Świętej wieczornej:  
spotkanie Rycerzy Kolumba IV stopnia,  

w sali pod kościołem  

W niedzielę, 12.XII.,  
po wieczornej Mszy s więtej  

ProLife zaprasza na Adorację 
wynagradzającą Panu Jezusowi 
za grzechy przeciwko z yciu. 

Tego dnia będą też zbierane Buteleczki  
„ Coins for Life.”  

Sobota, 4.XII i niedziela, 5.XII  
Kongres Polonii Kanadyjskiej ma  

przyjemnos c  ponownie zaprezentowac   
limitowaną edycję zegarka  
“Polska-100. Rocznica”.  

Koszt to $150.00. Zegarek sprzedawany jest  
znacznie poniz ej jego wartos ci detalicznej  

wynoszącej około $250.Ten piękny zegarek z  
limitowanej edycji będzie zaro wno  
wspaniałą pamiątką jak i prezentem.   

ZAPRASZAMY! 

               „Przygotujcie drogę Panu.”  
Pod takim tytułem odbędzie się konkurs 
biblijny, kto rego celem jest zachęcenie 
ucznio w do czytania pisma S więtego,  
poszerzenie wiedzy biblijnej i duchowe  
przygotowanie do S wiąt Boz ego Narodzenia. 
Konkurs adresowany jest do tegorocznych i 
ubiegłorocznych kandydato w do bierzmo-
wania (klasy 7 i 8) i obejmuje materiał z 
Ewangelii wg. s więtego Mateusza. Konkurs 
zostanie przeprowadzony w języku angiel-
skim w dwo ch etapach. Etap 1 – 16 grudnia, 
godz.17:50 w Centrum Katechetycznym. 
Etap 2 – 18 grudnia. Pięc  oso b z najwyz szą 
liczbą punkto w z pierwszego etapu przecho-
dzi do drugiego etapu konkursu. Forma  
konkursu to test wyboru i pisemne odpowie-
dzi. Podczas ogłoszenia wyników,  
19 grudnia zwycięzcy otrzymają nagrody,  
a uczestnicy dyplomy. Zgłoszenia przyjmują 
katecheci oraz biuro parafialne do 6 grudnia. 

Zestawy kopert na rok 2022,  
są juz  wyłoz one w sali pod kos ciołem,  

w kolejnos ci alfabetycznej.  
Informujemy, z e wszystkie osoby,  

kto re w tym roku miały numer swojego  
zestawu wyższy niż 2030,  

w roku 2022 mają inny numer.  
 

Prosimy, aby z kopertek  
na rok 2022  

korzystać dopiero  
od 1stycznia, 2022.  

Piątek, 10.XII., 
po Mszy S więtej wieczornej,  

grupa Adoremus zaprasza wszystkich na  
Spotkanie z Jezusem  

w  Najs więtszym Sakramencie. 
Przyjdź i Zaproś Innych! 


