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NIEDZIELA GAUDETE - ŚWIECA PASTERZY / ŚWIECA RADOŚCI  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

Rozważanie  

PIERWSZE CZYTANIE (So 3, 14-17) 
Bóg jest wśród swojego ludu  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2-6)

Głośmy z weselem: Bóg jest między nami. 
 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 4, 4-7) 
Pan jest blisko  

 
EWANGELIA (Łk 3, 10-18) 
Zapowiedź nowego chrztu  

Poniedziałek 13 grudnia  

8:00 za śp. Annę Mielnik – Irena Kaczmarczuk  

10:00 REKOLEKCJE 

 za śp. wujka Józefa Fludrę – rodzina  

19:00 REKOLEKCJE   

 za śp. rodziców; Bronisławę i  

 Stanisława oraz zmarłych z rodziny  

 Markiewiczów – syn Edward z rodziną  

 za śp. Bronisława Jastrzębskiego  

 – Katarzyna z rodziną 

 

Wtorek 14 grudnia   

8:00 z prośbą o dary Ducha Świętego dla 

 Agnieszki – ojciec  

10:00 REKOLEKCJE 

 z prośbą o szybki powrót do zdrowia  

 i opiekę Matki Bożej dla Heleny - córka  

 z mężem  

19:00 REKOLEKCJE  

 za zmarłych z rodziny Sajewskich i 

 Abramczuk   

 za śp. Mariana Ilnickiego – siostra  

 z rodziną 

 

Środa 15 grudnia  

8:00 za śp. Janinę i Józefa Ogórek – córka  

 z rodziną  

10:00 REKOLEKCJE  

 za śp. Genowefę Białek - wnuk Tomasz  

 z rodziną  

19:00 REKOLEKCJE  

 za śp. Stanisława Balińskiego – brat  

 z rodziną    

 

Czwartek 16 grudnia  

8:00 za śp. Julię Mazepa w 1szą rocznicę 

 śmierci  

19:00 REKOLEKCJE DLA DZIECI  

 za sp. Edwarda Kulina w rocznicę śmierci 

 – bracia z rodziną 

 za sp. Zygmunta Trzeciakowskiego – 

 córki z rodzinami  

 

Piątek 17 grudnia 

8:00 za śp. Natalię, Michała i Adam Dec –  

 syn z rodziną  

19:00 REKOLEKCJE DLA DZIECI  

 za sp. Marię i Piotra Białoszewskich  

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla rodziny Lipiec 

 

Sobota 18 grudnia 

8:00 za śp. brata Tadeusza Kuta w rocznicę 

 śmierci – siostra Halina  

17:00  za śp. Tadeusza i Stanisława Gawron – 

 siostra z rodziną  

19:00 REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 za śp. Stanisława Bęben oraz  

 Władysławę, Stanisława, Andrzeja i 

 Krzysztofa Lipiec – rodzina  

 

Niedziela 19 grudnia 

8:00 za śp. Jana i Pawła Poleszuk   

9:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 dzieci; Piotra, Anny, Jessici i Olivii  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Otolię i Henryka Bartosiewicz oraz 

 Józefa, Marię i Stanisława Kozieł –  

 rodzina  

14:30 za śp. mamę Bronisławę, tatę Sergiusza 

 oraz za śp. Antoniego  

18:30 Nieszpory Adwentowe  

19:00 REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 

 za śp. Tadeusza Antonik w 5tą rocznicę 

 śmierci - syn z rodziną   

Różowa barwa szat liturgicznych w tę niedzielę, ten niejako złagodzony fiolet pokutny adwentu, wzywa nas dziś do szczególnej radości.  
Dlaczego szczególnej? W naszych latach dziecięcych druga połowa adwentu przypominała bliskie już najradośniejsze ze świąt:  

nadchodzące Boże Dzieciątko zapowiadało urozmaicony obraz betlejemskiej stajenki, choinkę, a pod nią upominki.  
Mimo, że te rzewne wspomnienia mają wciąż dla nas wartość, bliskość Pana mamy inaczej rozumieć teraz jako dojrzali chrześcijanie.  
Odpowiednio do tego inna ma być nasza radość, znacznie głębsza, gdyż znacznie wzbogacił się nasz obraz Przychodzącego Zbawiciela.  

Wzrokiem wiary ogarniamy już nie tylko uwiecznione w uroczystości Bożego Narodzenia pierwsze, historyczne, przyjście Jezusa Chrystusa  
na ziemię, ale ta wiara ukazuje nam również drugie przyjście – Jego paruzję, a co więcej – Jego nieustanną bliskość w naszej teraźniejszości.  

Z tej bliskości płynąca radość ma kształtować obecne nasze życie.  

Nie ma Spowiedzi Świętej w dniach:  
24, 25, 26 XII.  

oraz 1 i 2 stycznia  

Alina Maria Piorczyński  
córka Diany i Alex ‘ a  

 

Herold nawrócenia. 
Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed 
oczami postać Jana Chrzciciela, człowieka 
mocnego wiarą, prowadzącego surowy 
tryb życia. Jest on głosicielem nawróce-
nia, heroldem nadchodzącego Mesjasza. 
Ludzie przychodzą do niego z pytaniem, 
jak mają żyć. Jan Chrzciciel daje konkret-
ną odpowiedź, że powinni dzielić się tym, 
co mają; nie używać siły wobec innych 
ludzi; być uczciwi w swej pracy. Zatem 
nawrócenie, do którego wzywa Jan 
Chrzciciel, ma w praktyce oznaczać kon-
kretne gesty uczciwości, sprawiedliwości 
i solidarności. Dobro zawsze dokonuje się 
w pewnym trudzie. Jednak to ono prowa-
dzi do głębokiej radości. Dlatego ważne 
jest uważne słuchanie głosu Jana  
Chrzciciela i zastosowanie jego wskazań 
w życiu. 
 
Panie, przez św. Jana Chrzciciela wzywasz 
mnie do nawrócenia. Co mam czynić?  
Jak żyć? Amen. 

Chrzty 

Grupa Pro-Life zaprasza do 
Adoracji wynagradzającej Panu Jezusowi  

za grzechy przeciwko z yciu,  
w tą niedzielę, 12 grudnia, bezpośrednio  

po Mszy Św. wieczornej.  

Rekolekcje Adwentowe 2021,  
z Ojcem Piotrem Wróblewskim OMI. 
Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się  

w sobotę, 11 grudnia, o godzinie 19:00 i  
zakon cza się w s rodę, 15 grudnia, włącznie.  

Tematem będą „ Cnoty Kardynalne.”  
 

 Niedziela - 12.XII. -   
wszystkie Msze s więte; 

       Poniedziałek - 13.XII.  – 10:00 i 19:00; 
Wtorek - 14.XII. - 10:00 i 19:00; 
Ś 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 . 

Zapraszamy tez  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. 

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

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

Intencja Papieska Na Miesiąc 
Grudzień 

13.XII - 19.XII;  
Różaniec prowadzi  

Róża Nr.7 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

W okresie Adwentu, zapraszamy takz e 
Młodzież  

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

Przyjdź i zaproś innych,  
Zapraszamy!! 

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.  

UWAGA:  
ZE WZGLĘDU NA REKOLEKCJE ORAZ ŚPOWIEDZ I,  

MŚZE Ś WIĘTE  
Z  INTENCJAMI ZBIOROWYMI Z DNI:  

15.XII, 22.XII NIE ODBĘDĄ SIĘ.  
ZAMO WIONE JUZ  INTECJE  

ZOŚTANĄ ODPRAWIONE W ŚRODĘ,  
29.XII., O GODZNIE 19:00. 

Gaudium Press,  
katolicka platforma medialna,  

prowadzona przez  
Zgromadzenie Zakonne Heroldo w Ewangelii 

szuka oso b 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 gło wnym redaktorem, bratem Gustavo,  
pod adresem: editor@gaudiumpress.ca  

Nie trzeba znać dobrze  
języka angielskiego 

Katarzyna Olszewska 
córka Śtanisławy & Tadeusza 

& Krzysztof Chrzan, 
syn Jadwigi & Edwarda 

            Śluby 

KWIATY DO ŻŁÓBKA 

Młodzież zaprasza do wzięcia udziału  
w akcji „Kubek Żywej Wody na Misje.” 

Ro wniez  i w tą niedzielę  
Młodziez  zbiera ofiary  

na budowę studni w Kamerunie, 
w misjach Ojca Jana Kobzana OMI,  

oraz innych misjach. Młodziez  przygotowała 
małe studnie z cytatem z Pisma Ś więtego  
dla kaz dego, kto złoz y wszelką ofiarę  

na budowę studni. Niech to będzie prezent 
s wiąteczny od nas, dla naszych braci i sio str, 
dla kto rych największym prezentem będzie 

stała pitna woda w ich wiosce.  
W imieniu Młodziez y i wszystkich,  

kto rych ta akcje dotknie: 
Wielkie Bóg zapłać! 

Jes li ktos  chciałby  
przynies c  kwiaty do z ło bka,  
to prosimy o białe i czerwone 

Gwiazdy Betlejemskie 
( Poinsecje ), w ro z nych rozmiarach.   

Prosimy o przyniesienie ich do zakrystii 
lub do biura w godzinach urzędowania. 

Serdeczne Bóg Zapłać! 

Grupa YTOL  
zaprasza młodych ludzi w wieku od 18-33  
na rekolekcje od 29 grudnia do 2 stycznia.  
Prosimy o kontakt z Natalią Manturowicz: 

telefon: 647-517-2541 ;  
email: ytolcanada@gmail.com 

W dniach 12  - 19 grudnia,  
Rycerze Kolumba organizują świąteczną 

zbiórkę żywności dla  
Mississauga Food Bank i Good Shepherd. 
Z ywnos c  moz na składac  do pojemniko w przy 

wejs ciu do kos cioła.  
Prosimy o konserwy, puszki, ryz ,  
makaron, kawę, herbatę, słoiki i 

wszelką z ywnos c  niepsująca się szybko,  
z waz ną datą uz ywalnos ci. 

W dwie niedziele: 12 & 19 grudnia,  
Rycerze Kolumba zapraszają  

do nabycia tablic 
„ Keep Christ in Christmas,”  

przy wejs ciu do naszego kos cioła.   

Spotkanie Rycerzy Kolumba  
14.XII., po Mszy Ś więtej wieczornej,  

w sali pod kos ciołem.  

I również w tą niedzielę, grupa ProLife  
zaprasza na pączki, po Mszy Świętej,  

w sali pod kościołem. 

UWAGA! DZIŚ ZBIERAMY  
BUTELECZKI ’COINS FOR LIFE.’ 

Tej niedzieli Młodziez  zaprasza do nabycia  
kawy i herbaty misyjnej.  

Tak jak uprzednio, cały przycho d z tego  
przedsięwzięcia przeznaczony jest  

na pomoc potrzebującym  
w krajach misyjnych. 

ZAPRAŚZAMY!. 

Zapraszamy serdecznie  
wszystkich chętnych do regularnej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. 
 Zapisy prowadzi  

pani Małgorzata Podolak pod numerem: 
647.888.7487 

Konkurs Biblijny. 
Przypominamy,  

z e uczestnicy konkursu biblijnego  
spotykają się w sali parafialnej  

w czwartek, 16 grudnia, o godzinie 17:50. 
Proszę przynies c  oło wek i gumkę. 

Katecheza dla rodziców. 
Obowiązkowa katecheza dla rodzico w  

dzieci przygotowujących się do przyjęcia  
I Komunii Ś więtej i Bierzmowania  

odbędzie się w niedzielę, 12 grudnia, 
 o godzinie 15:30, w kos ciele (j.ang)  

i w sali parafialnej (j. polski). 

"Handicraft Holy Land Christians."  
Sobota 18.XII.  & niedziela 19.XII. - w tych dniach, w naszej parafii, gos cic  będziemy grupę, kto ra przedstawi nam zagadnienie obecnos ci  
Chrzes cijan w Ziemi Ś więtej, jak i trudnos ci z tym związanych. Po Mszy Ś więtej, grupa ta będzie rozprowadzała unikalne, ręcznie wykonane  

religijne rzez by z drzewa oliwnego. Cały dochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony jest na pomoc dla potrzebujących   
Chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej, kto rzy proszą ro wniez  o modlitwę. ZAPRASZAMY i dziękujemy, i za modlitwę, i Waszą hojność.  


