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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(1 Sm 1, 20-22. 24-28) 

Samuel zostaje przedstawiony Panu  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10) 

Szczęśliwi,  
którzy mieszkają w Twym domu.  

 
DRUGIE CZYTANIE (1 J 3, 1-2. 21-24) 
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi  

i nimi jesteśmy  
 

EWANGELIA (Łk 2, 41-52) 
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni  

Przykład dla naszych rodzin. 
Centrum z ycia Ś więtej Rodziny stanowi Bo g. 
Najwaz niejsze dla nich jest całkowite posłu-
szen stwo Bogu. To oczywiste, z e dla Jezusa 
posłuszen stwo Ojcu jest waz niejsze od po-
słuszen stwa ziemskim Rodzicom. Jezus w 
s wiątyni, zajmujący się sprawami Ojca jest 
dla nas przykładem, bo i w naszym z yciu,  
w naszych rodzinach Bo g powinien byc  na 
pierwszym miejscu. Wszystko powinno byc  
skierowane ku Ojcu. Kiedy rodzina jest 
„Bogiem silna”, wo wczas jest miejsce na 
wzrost „w łasce u Boga i u ludzi”. Łatwiej 
pokonac  wszelkie trudnos ci, kiedy jestes my 
posłuszni Ojcu, kiedy stale jestes my obecni 
w tym, co jest Ojca. 
 
Ojcze, proszę Cię dzisiaj za wszystkie  
rodziny, a szczególnie za moją, abyś Ty był  
w nich najważniejszy. Amen. 

Poniedziałek 27 grudnia   

8:00 za śp. Władysława Liczner w rocznicę

 śmierci – synowie z rodzinami  

19:00 za śp. Marię i Jana Łazor – córki  

 za śp. Dariusza Binik – ciocia  

 

Wtorek 28 grudnia  

8:00 dziękczynna za uratowanie życia dzieci 

 zagrożonych aborcją oraz w intencji ich 

 rodziców i rodzin ratujących życie –  

 Kolbe ProLife  

19:00 za sp. Kazimierza Mieczkowskiego  

  dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

 Zofii i Andrzeja Liczner oraz ich całej 

 rodziny z okazji 34 rocznicy ślubu 

 

Środa 29 grudnia 

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla Zofii i Janusza Siwickich z 

 okazji rocznicy ślubu 

 za śp. Martę Krejca – rodzina  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 30 grudnia  

8:00 za śp. Mariannę Biały – syn z rodziną   

19:00 za śp. Lidię Labenda w 2 rocznicę 

 śmierci – mąż z dziećmi  

  dziękczynna za otrzymane łaski dla  

 rodzin Dutkiewicz, Sołtysik i Kołodziej  

 

Piątek 31 grudnia 

8:00 za śp. Władysława Kaczmarczyka – córka 

 z rodziną  

 za śp. Henryka Skwarko w 1 rocznicę 

 śmierci -  żona z dziećmi  

19:00 za śp. Bolesława Ulińskiego – córka z 

 rodziną  

 z prośbą o błogosławieństwo Boże i  

 opiekę Matki Bożej dla rodzin Pawluch i 

 Sondej   

 

Sobota 1 stycznia  

Nowy Rok 
Pierwsza Sobota Miesiąca  

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej  

9:30 za śp. Janinę i Edwarda Wielgus w  

 5 rocznicę śmierci  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 dziękczynna za otrzymane łaski  

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże,  

 opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla  

 Marty i Tomasza Sawarskich z okazji  

 4 rocznicy ślubu - mama  

14:30 za zmarłych z rodziny Grzesiczak  

 - córka i siostra z rodziną  

19:00 za śp. Małgorzatę Adamek w 1 rocznicę 

 śmierci oraz za śp. Marię i Augustyna  

   

Niedziela 2 stycznia  

III Króli - Objawienie Pańskie 
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:00 za śp. Minnę Kallenbach w 1 rocznicę  

 śmierci  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski,  

 dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki 

 Bożej na każdy dzień dla Izabeli i  

 Tomasza oraz ich rodziny  

14:30 za śp. Józefa Lech w 33 rocznicę śmierci 

 - córka Barbara z rodziną 

19:00 o łaskę uwolnienia z nałogu i siłę do  

 walki duchowej dla brata - siostra   

ŚWIĘTEJ RODZINY; JEZUSA, MARYI I JÓZEFA   
Ewangeliczna scena z życia Świętej Rodziny, znana z różańca, obrazuje niezawiniony smutek rodzicielski, a potem radość z odnalezienia Dziecięcia.  

Dwunastoletni Jezus znajduje się w centrum opisu wraz ze swoją zdumiewającą, a tajemniczą relacją do Ojca w niebie, wznioślejszą niż związki naturalne. 
Wyraził On ją zagadkowo, dziwnie odpowiadając Matce na Jej całkiem zrozumiałą skargę. Odpowiedzi tej do końca jeszcze wtedy nie rozszyfrowali  

ani Maryja, ani Józef. Nie ponosili oboje winy za zagubienie Jezusa, gdyż chłopiec, który dochodził do pełnoletniości Izraelity wobec Tory,  
mógł wracać bądź z Matką wśród kobiet, bądź wśród mężczyzn z Józefem, a grupy pielgrzymów spotykały się na postojach dopiero po dziennym marszu.  

Poziom pytań i odpowiedzi Jezusa w gronie uczonych w Piśmie był w ich oczach czymś niebywałym.  
Perykopę kończy uwaga o refleksyjności pokornej Matki i o zwykłym, człowieczym rozwoju niepojętego Syna Bożego. 

Osią układu czytań jest myśl o Bożej Opatrzności, która w sposób sobie właściwy, czasem dla człowieka niezrozumiały, rozwiązuje trudności jego życia  
w rodzinie; zwłaszcza smutki potrafi obracać w radość. Czyni to jednak Bóg błogosławiąc ludziom już nie tylko na płaszczyźnie doczesnej, jak to było w ST, 
lecz na znacznie głębszej, do końca niepojętej. Chrześcijanie bowiem są już rzeczywiście dziećmi Bożymi, a poziom ich życia nawet doczesnego ma również 
ściśle eschatologiczne perspektywy – szczęśliwą wieczność u Boga Ojca. Ten nowy status umieszcza ich w kręgu niepojętego Bożego misterium, co wymaga 

ufnego polegania na nowym Objawieniu. Jest to program wiary w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Syna Człowieczego, a więc pełnego Pośrednika, i program miłości,  
która jest Jego nowym przykazaniem, a za pierwszy swój przedmiot ma osoby najbliższe – członków rodziny, ale już jako dzieci Boże. 

 

1. I. 2021 - w sobotę - 1 stycznia - Początek Nowego 2022 Roku.  
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.  

Nie ma lepszego początku roku jak rozpoczęcie go  wraz z Maryją. Zwracajmy się do niej z ufnos cią,  
by nam pomagała przez yc  s więcie kaz dy dzien ,  by nas skłaniała do odnowy naszych staran  jes li w swojej 

słabos ci upadniemy i zboczymy z drogi, aby wstawiała się za nami u swojego Śyna,  
bys my odnawiali się wewnętrznie i wrastając w miłos ci do Boga słuz yli bliz nim.  

Na ręce Najs więtszej Maryi Panny składamy pragnienie zjednoczenia z Chrystusem,  
us więcenia pracy zawodowej i wiernego głoszenia ewangelii.   

Wzywajmy Jego imię, ilekroc  napotykamy trudnos ci, a Ona będąc zawsze na usługach swych dzieci,  
słysząc swoje imię na naszych ustach, pospieszy nam z pomocą.  

Nie pozostawi nas w trudnym czasie samym sobie.  

Pragniemy wszystkim Drogim Parafianom życzyć 
szczęśliwego Nowego Roku 2022. 

Niech Bóg obdarza wszystkich swoim błogosławieństwem 
i potrzebnymi darami, pokojem i miłością. 

Niech nas Pan Bóg wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi drogami 
oraz chroni od zła i niebezpieczeństw. 

Za wszelkie dobro i wsparcie z całego serca dziękujemy. 
Niech Pan rozpromieni swoje Oblicze 

i obdarzy nas wszystkich swoim błogosławieństwem. 
Szczęśliwego Nowego Roku 2022! 

Rocznicę Ślubu  
Obchodzą   

Następujące Pary; 
 

Irena i Władysław Nowak - 50 lat; 
Alicja i Kazimierz Onyszko - 57 lat; 

 
 
 

   Odeszli do Pana  
   

  Philip Derosio - lat 25; 
Janusz Wiśniewski - lat 51;   

Stanisław Antoni Dutkiewicz - lat 64; 
Maria Grabiec Mroz - lat 66; 

Andrzej Tutaj - lat 67; 
Wiesław Smeda - lat 68;  

Aleksandra Kopczyńska - lat 68; 
Michalina Dąbrowski - lat 71; 

Stefania Wojciechowski - lat 99;  
 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,  
A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Nadchodzi Nowy Rok 2022, a zatem; Dzisiaj modlimy się za wszystkie rodziny,  
szczego lnie za te małz en stwa,  

kto re w tym roku obchodziły jubileusz małz en ski,  
lub okrągłą rocznicę zawarcia małz en stwa.  

Z okazji dzisiejszego Święta,  
życzymy wszystkim rodzinom,  
aby w oparciu o zasady wiary  

                                                budowały dobrą atmosferę w swoich rodzinach.  
Świętej Rodzinie z Nazaretu polecamy wszystkie rodziny parafii i naszej ojczyzny.  

Pragniemy poinformować, że w piątek,  
31 grudnia, biuro parafialne czynne jest 

od 9:00 do 12:00. 

Śerdecznie dziękujemy Siostrze Halinie  
za pracę, kto rą włoz yła w dekorację  
naszego kos cioła, za ustawianie 
i udekorowanie z ło bka oraz  

Wszystkim kto rzy ro wniez  przyczynili się 
do tego, aby nasz kos cio ł  

wyglądał jak najpiękniej podczas  
Ś wiąt Boz ego Narodzenia,  

czy to przez pomoc w sprzątaniu,  
czy przez przyniesione kwiaty. 

 
Wielkie Bóg Zapłać za Waszą  

nieocenioną pomoc! 

Intencja Papieska Na Miesiąc 
Grudzień 

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. 

27.XII - 02.I.2022;  
Różaniec prowadzi  

Róża Nr.10 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
kaz dy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Grupa YTOL zaprasza młodych ludzi,  
w wieku od 18 do 33 lat, 

na rekolekcje od 29 grudnia do 2 stycznia.  
Prosimy o kontakt z Natalią Manturowicz: 

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

 ZAPRASZAMY!! 

26.XII - Wspomnienie  
św. Szczepana Pierwszego Męczennika 

 Ś więty Śzczepan, pierwszy męczennik to ten, kto ry oddał swoje z ycie wiernos ci i  
miłos ci Chrystusowi, dlatego to wspomnienie obchodzimy dzien  po Boz ym Narodzeniu,  

wspominając tych, kto rzy narodzili się dla Chrystusa, oddając swoje z ycie dla Niego, w obronie 
chrzes cijan stwa poprzez męczen ską s mierc . Ś w. Śzczepan, przede wszystkim, jest tym  

patronem, kto ry nas wzywa do miłos ci naszych nieprzyjacio ł.  Jako męczennik pokazuje nam 
tez  wiarę, kto ra wymaga pos więcenia i ofiarnos ci. Taką wiarę, kto ra jest wezwaniem do  

oddawania swojego z ycia. To jest dla nas taka wielka mądros c  i nauka, z ebys my nawet pos ro d  
naszych wrogo w,  czy tez  wrogo w Chrystusa, dostrzegali gdzies  z wiarą tych, kto rzy byc  moz e 

kiedys  staną się Jego wyznawcami – Apostołami, tak jak s w. Paweł.  
Zatem obowiązkiem naszym i całego Kos cioła jest modlic  się za tych, kto rzy dzisiaj są wrogami 
Chrystusa po to, z eby kiedys  stali się Jego wyznawcami. Heroicznos c , odwaga i pos więcenie z 
jakimi wytrwał s w. Śzczepan przy Jezusie są dla nas chrzes cijan przykładem, abys my i my w 

swoim codziennym z yciu, konsekwentnie dawali s wiadectwo o Ewangelii. KOPERTKI 2022 
Bardzo prosimy, aby NA PIERWSZEJ KOPERCIE 

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

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

ze względu na parafian, kto rzy nie odebrali 
swoich zestawo w kopert w roku 2021,  
jak ro wniez  wyprowadzili się, lub zmarli.  

Bardzo prosimy również o  
nieużywanie kopertek z lat poprzednich. 

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ PARAFII? 
Do wspo lnoty Kos cioła poprzez Śakrament Chrztu s więtego zostało przyjętych 136 osób,  
do I Komunii s więtej przystąpiło 99 dzieci, do Bierzmowania 212, pobłogosławionych  
zostało 45 sakramentalnych związko w małz en skich, a na miejsce wiecznego spoczynku  
odprowadzilis my 115 oso b. Wspo lnota nasza jest bardzo duz a, dbajmy, więc o siebie,  

szanujmy się nawzajem, a nade wszystko zabiegajmy o rozwo j z ycia duchowego  
w naszych rodzinach i wspo lnocie polonijnej. 


