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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO –TRZECH KRÓLI; KACPRA, MELCHIORA I BALTAZARA  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

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

 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 72, 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13) 

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.  
 

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

 
EWANGELIA (Mt 2, 1-12) 

Pokłon mędrców ze Wschodu  

Dary, jakie przynieś li Mędrcy małemu  
Jezuśowi, mają śwoje znaczenie.  
Złoto oznacza, z e Jezuś Chryśtuś jeśt Kro lem 
całego ś wiata, kadzidło mo wi o Chryśtuśie  
Kapłanie, zaś  mirra, balśam, kto rym namaśz-
czano zmarłych, wśkazuje na ludzką naturę 
Jezuśa i w konśekwencji zapowiada  
Jego ś mierc . Ś więto Objawienia  Pan śkiego,  
Trzech Kro li, to ś więto pełne nadziei.  
Nie doś c , z e zaryśowuje przed nami uniwer-
śalnoś c  zbawienia, to otwiera ro wniez  naśze 
umyśły na perśpektywę eśchatologiczną i 
pragnie ucieśzyc , znękane biedą tego ś wiata, 
śerca wizją Kro leśtwa Niebieśkiego,  
gdzie Kro lem i jedynym Ś wiatłem jeśt  
Jezuś Chryśtuś. Zbyt częśto zapominamy o 
Nowej Ziemi, kto rą przygotowuje nam Bo g,  
a zatrzymujemy śię na tym ś wiecie, tak jakby 
poza ś miercią juz  nic nie iśtniało. Po jdz my i 
my złoz yc  dary Jezuśowi: złoto naśzego  
z ycia, kadzidło naśzych modlitw i mirrę  
naśzego cierpienia. Po jdz my tam, gdzie Jezuś 
rodzi śię kaz dego dnia, na ołtarzach naśzych 
Koś cioło w. Proś my o błogośławien śtwo dla 
rodzin. Wyznajmy wiarę, znacząc litery na 
drzwiach naśzych domo w i zadbajmy, z eby 
to była kreda poś więcona i przynieśiona z 
Koś cioła. 

Poniedziałek 3 stycznia    

8:00 z prośbą o łaskę uzdrowienia dla Edwarda 

 Romasz - żona z dziećmi 

19:00 za śp. Franciszkę i Juliana Starońskich  

 oraz zmarłych z rodzin Staroński i Kruś  - 

 córka 

 za śp. Janinę Fiwek w 2 rocznicę śmierci   

 - córka Beata i syn Jerzy z rodzinami  

 

Wtorek 4 stycznia  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 i opiekę Matki Bożej na każdy dzień  

 dla Anieli z okazji urodzin  

10:00 w intencji członków Klubu Seniora  

19:00 za śp. Antoniego Kosakowskiego oraz  

 Janinę Ostrowską - rodzina  

 za śp. Marię i Walentego Siuda oraz  

 Helenę i Macieja Kołodziejczak  

 

Środa 5 stycznia  

8:00 w intencji Ojca Bogdana Osieckiego OMI  

 z okazji urodzin   

 za śp. Jana Kośnik w 17 rocznicę śmierci  

 - rodzina  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 6 stycznia  

Pierwszy Czwartek Miesiąca  
8:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie,  

 błogosławieństwo Boże, opiekę Matki  

 Bożej oraz potrzebne łaski dla Mirosława,  

 wnuków: Piotra i Mateusza oraz ich  

 rodzin - mama i babcia  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

 Złota Róża  

 

Piątek 7 stycznia    

Pierwszy Piątek Miesiąca  
8:00 za śp. Marię i Floriana Wierzbickich   

10:00 z prośbą o łaskę wiary dla synów  

 - rodzice 

19:00 za śp. Henryka Skwarko - żona z dziećmi  

 

Sobota 8 stycznia 

8:00 w intencji Ojca Jana Kobzan OMI  

 z okazji urodzin   

17:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski  

 i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla  

 syna Adama i jego mamy z okazji urodzin 

19:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski  

 dla całej rodziny - Justyna i Mariusz  

 

Niedziela 9 stycznia  

Chrzest Pański  
8:00 za śp. Izabelę Żegleń i Marię Maciejewską 

9:30 za śp. Henry’ ego Chuchla w 18 rocznicę 

 śmierci - żona z dziećmi  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary 

 Ducha Świętego dla wnuka Aleksandra  

 z okazji 20 urodzin  

14:30 za śp. Mariannę Bosak w rocznicę śmierci  

 - syn Jan z rodziną  

19:00 dziękczynna z otrzymane łaski z prośbą  

 o błogosławieństwo Boże oraz zdrowie  

 dla Władysławy i Stanisława Broźny  

 z okazji 55 rocznicy ślubu  

                                                                                                   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 w tych, którzy oczekują od nas miłości.  

 

K+M+B = 2022 
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.    

REKOLEKCJE OBLACKIE.  
W dniach 10 - 14. I. 2022 księża nasi  
będą uczestniczyć w rekolekcjach.  

Śerdecznie prośimy wiernych o modlitwy  
w intencji wśzyśtkich Oblato w,  

aby te śpotkania pomogły im wzraśtac   
w gorliwoś ci duśzpaśterśkiej.   

Ze względu na nieobecność księży przez 
cały tydzień, nie będzie Mszy świętych 

porannych ani wieczornych,  
a co za tym idzie; nie będzie Mszy Świętej 

z intencjami zbiorowymi 12.I . 2022 

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ PARAFII? 

Do wspólnoty Kościoła poprzez Sakrament Chrztu ś więtego zośtało przyjętych 136 osób, 
do I Komunii świętej przystąpiło 99 dzieci, do Bierzmowania 212, pobłogośławionych  
zośtało 45 sakramentalnych związków małżeńskich, a na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadziliśmy 115 osób. Wśpo lnota naśza jeśt bardzo duz a, dbajmy, więc o śiebie,  
śzanujmy śię nawzajem, a nade wśzyśtko zabiegajmy o rozwo j z ycia duchowego w naśzych  
rodzinach i wśpo lnocie polonijnej. 

Intencja papieska  
na miesiąc styczeń 2022  

o wychowanie do braterstwa   
Mo dlmy śię , aby wśzyśtkie ośoby,  
kto re doś wiadczają dyśkryminacji 
i prześ ladowan  na tle religijnym,  
Znalazły w śpołeczen śtwach,  

w kto rych z yją, uznanie właśnych praw 
i godnoś ci, kto ra rodzi śię z bycia brac mi 

Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim,  
kto rzy reklamują się w naśzej wkładce  
biuletynowej, a tym śamym wśpierają naś  

w ponośzeniu kośzto w druku  
Biuletynu Parafialnego. 

Dziękujemy i zachęcamy  
naszych Parafian do korzystania z usług firm 

reklamujących się z nami.   

Podziękowania  
Chcieliś my gorąco podziękowac   

Wśzyśtkim Parafianom wśpierającym  
naśzą parafię w roku 2021.  
To dzięki Waśzym ofiarom,  

naśz koś cio ł moz e funkcjonowac .  
Waśze wparcie jeśt dla naś nieocenioną pomocą. 

Wielkie Bo g Zapłac !! 

Przypominamy, z e intencje na  
Mśze Ś więte z intencjami zbiorowymi  

podajemy telefonicznie. 
Dziękujemy. 
905.848.2420 

3.I. 2022 - 9.I. 2022 
Różaniec prowadzi Róża Nr. 3 

Nadchodzące Urodziny  

Środa,5.I.2022 -  
Urodziny Ojca Bogdana Ośieckiego OMI 

&  
Sobota, 8.I.2022 -  

Urodziny Ojca Jana Kobzana OMI 
 

           Z okazji nadchodzących urodzin  
składamy Ojcom  

najśerdeczniejśze z yczenia:  
zdrowia, cierpliwoś ci,  

błogośławien śtwa Boz ego,  
oraz opieki Matki Boz ej na kaz dy dzien , 

                      wraz z zapewnieniem  
                  o modlitwie w ich intencji.  

 
 
 

Sto lat Ojcze Janie  
i Ojcze Bogdanie!! 

W Polśce, 6 śtycznia zwany jeśt ś więtem 
Trzech Kro li. Ewangelia nie nazywa jednak 

przybyłych ze Wśchodu wędrowco w  
kro lami, lecz Mędrcami, oraz nie podaje ich 
liczby. Moz na śię tylko domyś lac , z e było ich 
trzech, śkoro przynieś li trzy dary. Kro lami 
mogła nazwac  ich tradycja pod wpływem 
Pśalmu 72, kto ry znajduje śię w tekśtach 

liturgicznych tej uroczyśtoś ci:  
„Kro lowie Tarśziśz i wyśp przyniośą dary, 

kro lowie Śzeby i Śaby złoz ą daninę”.  
Imiona Kacper, Melchior i Baltazar nadano 
Mędrcom dopiero w IX w. Legenda głośi,  
z e po powrocie do śwoich krajo w kro lowie 

zrzekli śię trono w, aby głośic  wiarę  
w Chryśtuśa, a doz ywśzy śędziwego wieku, 

doczekali chwili, kiedy po  
Wniebowśtąpieniu Pan śkim Tomaśz Apośtoł 

udzielił im śakramento w,  
a nawet śakry biśkupiej.  

Niedziela, 9.I. 2022  
Chrzest Pański 

W pierwśzą niedzielę po uroczyśtoś ci  
Objawienia Pan śkiego, 9.I.2022,  

 Koś cio ł wśpomina  
chrześt Chryśtuśa w Jordanie.  
Na ś więto Chrztu Pan śkiego  

„obrzędy błogośławien śtw” przewidują  
śpecjalny obrzęd błogośławien śtwa wody  

i pokropienia wiernych. 
W czaśie chrztu Jezuś objawił śię Izraelitom 
jako Meśjaśz namaśzczony Duchem Ś więtym, 
a naśtępnie rozpoczął działalnoś c  publiczną. 

Ś więto Chrztu Pan śkiego  
kon czy okreś ś wiąteczny Boz ego Narodzenia 

i w tym dniu,  
po raz ośtatni zaś piewamy kolędy 

Wydarzenie chrztu Jezuśa  
uwydatnia ro wniez  objawienie śię  

Tro jcy Ś więtej: Bo g Ojciec przemawia,  
Śyn Boz y jeśt w pośtaci ludzkiej,  

a Duch Ś więty pojawia śię nad Nim  
w pośtaci gołębicy. 

Chrzest Pański zachęca naś do odnowienia 
ś wiadomoś ci zobowiązan  podjętych  
w naśzym imieniu przez rodzico w  
lub Chrześtnych, w dniu naśzego  
Śakramentu Chrztu Ś więtego,  

do odnowienia naśzego z arliwego  
oddania śię Chryśtuśowi, i woli walki o to, 

by byc  coraz bliz ej Niego. 
Dziękujmy Jezuśowi za to ogromne dobro,  

kto re chcielibyś my zrozumiec  
w całej jego wielkoś ci.   

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

Dzieciątko Jezus 
i Trzej Królowie   

KOPERTKI 2022 
Bardzo prośimy, ABY NA PIERWSZEJ KOPERCIE 

Z OFIARĄ POCZĄTKOWĄ WPISAĆ IMIĘ,  
NAZWISKO ORAZ ADRES. Jeśt to bardzo waz ne,  

aby uniknąc  jakiejkolwiek pomyłki  
śzczego lnie, z e wiele rodzin w roku 2022 
ma ześtaw kopert z innym numerem.  
Taka korekta numero w była konieczna  

ze względu na parafian, kto rzy nie odebrali 
śwoich ześtawo w kopert w roku 2021,  
jak ro wniez  wyprowadzili śię, lub zmarli.  

Bardzo prosimy również o  
nieużywanie kopertek z lat poprzednich. 


