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            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mi 5, 1-4a) 
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19) 
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 10, 5-10) 

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca  
 

EWANGELIA (Łk 1, 39-45) 
Maryja jest Matką  

oczekiwanego Mesjasza  

Gorączka duchowa. 
W tym przedświątecznym pośpiechu, 
zabieganiu, sprzątaniu, robieniu zaku-
pów nawet Ewangelia zwraca nam uwagę 
na pośpiech: „Maryja wybrała się w drogę 
i spiesząc się, poszła w górskie okolice…”. 
Z jednej strony niezwykłe jest to, że  
Maryja spieszy się do Elżbiety, ale z  
drugiej nie powinno nas to dziwić.  
Pośpiech Maryi wynika z miłości. Kto ma 
mocną wiarę, ten z miłością niesie  
Chrystusa innym. I z tym nie wolno się 
ociągać. Pośpiech Maryi dotyczy życia 
duchowego i przypomina nam, abyśmy 
byli równie zapobiegliwi, jeśli chodzi o 
naszego ducha, abyśmy z zapałem przy-
gotowywali się do narodzin Pana. 
 
Maryjo, dziękuję Ci, że swoim pośpiechem 
przypominasz mi, że w nadchodzące  
święta najważniejsze jest spotkanie 
 z Jezusem i dzielenie się Nim z bliźnimi. 
Amen.  

Poniedziałek 20 grudnia   

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla Szczepana, Jerzego, 

 Sebastiana i Michała - mama 

 za zmarłych rodziców; Marię i Józefa Jemioło  

 - córki  

 za śp. Marię Maciejewską  

18:00 Spowiedź 

Wtorek 21 grudnia  

8:00 za śp. Edwarda Wilk – żona z rodziną 

 za śp. Edmunda Ciesielskiego oraz za  

 śp. Agnieszkę, Władysława i Witolda Bicz  

 z prośbą o nawrócenie i uzdrowienie Ryszarda  

 ze śmiertelnej choroby  

18:00 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA  

Środa 22 grudnia  

8:00 za śp. Danutę Pisarek  

 za śp. Marię i Piotra Kapa oraz  

 za śp. Franciszka i Dariusza Niemczyk  

 błagalna o zgodę między Anną i Jerzym 

18:00 SPOWIEDŹ 

Czwartek 23 grudnia  

8:00 za zmarłych z rodzin Mańka i Zamarlik  

 z prośbą o dary Ducha Świętego dla dzieci 

 i wnuków 

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla rodzin Pawka, Radej i Szluga  

 oraz dla nowożeńców Cathy i Piotra  

 za śp. Władysławę i Władysława Jaśkiewicz  

 w 10 rocznicę śmierci – córki i synowie z  

 rodzinami 

 Piątek 24 grudnia - Wigilia  
8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Ewy z okazji 

 urodzin 

20:00 (K) w intencji dzieci                                  PL 

20:00 (C ) za śp. Janinę Paradiuk w 1 rocznicę  

 śmierci                                                      PL 

22:00  (K) za sp. Eddy Niedziela                         ENG  

22:00 (C) z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski 

 dla Urszuli i jej rodziny                             PL 

24:00 (K) za śp. Seweryna i Jacka Stadnik – 

 żona i mama        PL 

24:00 (C) za śp. Krystynę - dzieci                       PL 

Sobota 25 grudnia - Boże Narodzenie 
8:00 (K) za śp. Kazimierę Bartoszek oraz zmarłych 

 z rodzin Bartoszek i Józefowicz   

8:00 (C ) dziękczynna za otrzymane łaski w  

 roku 2021   

9:30 (K) za śp. Kazimierę i Kazimierza Pakulskich 

 w 1szą rocznicę śmierci                          ENG 

 (C ) z prośbą o pojednanie w rodzinie Barbary 

11:00 (K) za śp. Antoniego Oleszczuk – żona z 

 dziećmi i wnukami  

 (C )za śp. Annę  

13:00 (K) dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Nicole z okazji 16 

 urodzin – rodzice  

 (C ) za śp. Dianę Perreira i Kazimierza Kokosza 

 - mama i żona   

14:30 z prośbą o liczne powołania kapłańskie, 

 zakonne i misyjne  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary

 Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla synów 

 Tomasza i Łukasza  

      Niedziela 26 grudnia - Świętej Rodziny  
8:00 (K) dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla Beaty i Zbigniewa z okazji 40 

 rocznicy ślubu 

 (C ) z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 rodziny Prymicz  

9:30 (K) dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla Anny i Artura oraz ich rodziny

 z okazji 18 rocznicy ślubu  

 (C ) z prośbą o potrzebne łaski dla córki       

11:00 (K )  za parafian i dobrodziejów  

 (C ) dziękczynna z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo Boże dla Heleny i Józefa  

 Kuzar z okazji 55 rocznicy ślubu 

13:00 ( K ) za zmarłych rodziców Annę i Józefa 

 Osadców oraz zmarłych z rodziny – córka i 

 wnuki  

 (C ) z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 wszystkich rodzin z naszej parafii, a szczególnie 

 dla tych, które przeżywają kryzys - Poradnia  

 Rodzinna    

14:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

 dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej dla Marianny i Eugeniusza Kulina w 50 

 rocznicę ślubu 

19:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie,  

 błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha 

 Świętego dla Marka Cieśla  

                                                                      ŚWIECA Aniołów ( Świeca Miłości) zapalana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje Aniołów,  
                                            którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.  
  Przeżywamy kolejne Boże Narodzenie. Jeszcze raz wpatrując się w Dziecię Jezus połoz one w z łobie zdajemy sobie sprawę z szalonej miłos ci  
Boga do człowieka. Nie jestes my pozostawieni sami sobie. Bo g przychodzi do nas by wyrwac  nas z grzechu i pokazac  nam jak moz na pięknie z yc .  
Syn Boz y ma piękne imię, kto re brzmi: Jezus. W tym imieniu dowiadujemy się, z e Nowonarodzony jest tym, kto ry zbawia dając nam swoje piękne z ycie.  
W tym czasie wielkiej rados ci s piewamy Jezusowi wiele kolęd. W jednej z nich: „ O Gwiazdo Betlejemska” zwracamy się do Jezusa: „ Gdys  stajnią nie pogardził,  
nie gardz  i sercem mym.” Nasze serce to Jego ulubione miejsce zamieszkania. On pragnie wejs c  w brudy naszego z ycia, aby nas całkowicie oczys cic . 
Czyz  moz na odrzucic  taką miłos c ? Wydaje się, z e nie moz na. Nie moz na przejs c  obojętnie patrząc na Jego wyciągnięte ze z ło bka ręce.  
Dzieląc się rados cią Boz ego Narodzenia chciałbym z yczyc  Wam wszystkim i oczywis cie sobie samemu, abys my potrafili przyjąc   
zbawienną dłon  wyciągniętą przez Dziecię Jezus. Przytulmy Go do serca. Tylko w Nim jest sens naszego z ycia.  
Niech On nasze serca upiększa nieustannie swoją obecnos cią. Klękając w pokorze serca przed Dzieciątkiem Jezus, zachwyćmy się Jego przyjściem  
w nasze codzienne sprawy i obdarzmy Go miłością.                     

                                                                                

                                                                              Wesołych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
                                                        O. Jacek Nosowicz OMI - Proboszcz,  

                                                                      O. Jan Kobzan OMI, O. Bogdan Osiecki OMI, O. Marcin Serwin OMI i Sr. Halina Pieroz ak MChr. 
   

 

W piątek kończy się Adwent. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy  
wigilijnej, aby rozpocząc  s więtowanie Bożego Narodzenia.  

Pamiętajmy, aby zachowac  tradycje związane z tym dniem, szczego lnie  
o odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, oraz o modlitwie w czasie 
Wigilii. Miejmy wraz liwe i otwarte serca. Wielu ludzi chciałoby usunąc  Pana Jezusa 

ze s wiąt, a s więta ograniczyc  do rozrywki i stołu.  
Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy  
prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.  

Piątek, 24.XII.,2021 - Wigilia  

Poniedziałek, 20.XII , godzina 18:00  
- spowiedz ,  

nie ma Mszy Świętej wieczornej 
 

          Wtorek, 21.XII, godzina 18:00 -  
sprzątanie kos cioła, 

nie ma Mszy Świętej  
wieczornej   

 
Środa, 22.XII - godzina 18:00  
                              - spowiedz ,  

nie ma Mszy S więtej wieczornej  
( nie ma Mszy Św.  z  intencjami zbiorowymi ) 

Zestawy kopert na rok 2022,  
są już wyłożone w sali pod kościołem,  

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

które 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 SPOWIEDZ , MSZA S WIĘTA 

 Z  INTENCJAMI ZBIOROWYMI Z DNIA:  
22.XII NIE ODBĘDZIE SIĘ.  
ZAMÓWIONE JUŻ INTECJE  

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

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

oraz 1 i 2 stycznia  

Dziękujemy serdecznie  
tym Wszystkim,  

którzy ogłaszają się  
we wkładce naszego  

Biuletynu Parafialnego,  
tym samym wspierając nas  
w ponoszeniu koszto w druku  

Biuletynu Niedzielnego.  
Zachęcamy Wszystkich Parafian do korzystania 

z usług firm reklamujących się we wkładce.  
 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby ogłaszać się 
z nami prosimy o kontakt z  

Biurem Parafialnym. 

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. 

20.XII - 26.XII;  
Różaniec prowadzi Róża Nr.8 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
kaz dy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Chrzty 

 
Sebastian Henrique Pereira  

syn Karoliny i Jason ‘ a  

Kwiaty do Żłóbka - Prośba  

Jes li ktos  chciałby jeszcze  
przynies c  kwiaty do z ło bka, to prosimy o  

czerwone Gwiazdy Betlejemskie  
( Poinsecje ), w różnych rozmiarach. 

Poinsecje zbieramy do 21 grudnia. 
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 

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

Jeszcze i w biez ącą 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 S 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! 

Dziś jeszcze trwa  
s wiąteczna zbiorka z ywnos ci organizowana 

przez Rycerzy Kolumba 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,  

Rycerze Kolumba zapraszają też 
do nabycia tablic 

„ Keep Christ in Christmas,”  
przy wejs ciu do naszego kos cioła.   

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 

"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 S więtej, jak i trudnos ci z tym związanych. Po Mszy S więtej, grupa ta będzie rozprowadzała unikalne, ręcznie wykonane  

religijne rzeźby 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.  

Młodzież i  Siostry Zakonne   
Sisters for Life organizują zbio rkę  
BABY WIPES dla potrzebujących  
nowonarodzonych maluszków.  
BABY WIPES moz na zostawic   

w pudełkach stojących w hallu wejs cia  
do naszego kos cioła  

24.XII., WIGILIA  
Biuro Parafialne jest nieczynne. 

24.XII., Pasterka, godzina 20:00 
Zapraszamy wszystkie dzieci i zachęcamy,  
by przyszły w strojach pasterzy, aniołów,  

Maryi, Józefa i postaci z Betlejem.  


