SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Ba 5,1-9)
W drodze do nowego Jeruzalem
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6)
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
DRUGIE CZYTANIE (Flp 1,4-6.8-11)
Bądźcie czyści
i bez zarzutu na dzień Chrystusa
EWANGELIA (Łk 3, 1-6)
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Rozważanie
Adwentowe nawrócenie
Jest czas Adwentu, czas oczekiwania.
Wykorzystajmy go dobrze, aby przygotowac
drogę Panu. Wyjdzmy na pustynię, aby się
wyciszyc i modlic, i usłyszec głos Boga.
To trudne w codziennym zyciu, ale sprobujmy znalezc chwilę dla Pana. Pomodlmy się,
przeczytajmy fragment Ewangelii i zastanowmy się nad naszym zyciem, nabierzmy
dystansu wobec problemow. Ustawmy na
nowo naszą hierarchię wartosci: Bog i
miłosc, blizni… Stanmy w prawdzie i zacznijmy pracowac nad sobą. Niech pomoze nam
w tym postawa Jana, człowieka wielkiej
pokory, ktory wie, ze najwazniejszy jest Pan.
Panie, pokaż mi, proszę, co w moim życiu
wymaga uporządkowania, i wspieraj mnie
w moim nawróceniu. Amen.

Intencja Papieska Na Miesiąc
Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Modlmy się za katechetow, powołanych do
głoszenia Słowa Bozego —
aby byli jego odwaznymi
i kreatywnymi swiadkami
z mocą Ducha Swiętego.

06.XII - 12.XII;
Różaniec prowadzi
Róża Nr.6
Wtorek, 7.XII.,
po Mszy Świętej wieczornej:
spotkanie Rycerzy Kolumba IV stopnia,
w sali pod kościołem
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

*Opłatki są już u nas dostępne.
Opakowanie zawiera trzy duże
opłatki, a cena opakowania to $2.

5 grudnia 2021

INTENCJE MSZALNE

II Niedziela Adwentu

ŚWIECA BETLEJEM ( ŚWIECA POKOJU )

ZAPALANA W

II NIEDZIELĘ ADWENTU

Vol. 42 Nr 49

NA PAMIĄTKĘ MIEJSCA, W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ

ZBAWICIEL

Podczas kazdej ofiary eucharystycznej na koncowe słowa przeistoczenia Lud Bozy odpowiada aklamacją, ktora stwierdza, ze oczekuje on ostatecznego
przyjscia Chrystusa Pana w chwale podczas paruzji. Pierwsza aklamacja brzmi: Głosimy smierc Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i
oczekujemy Twego przyjscia w chwale. Tu oczekiwanie szczegolnie stawia nam przed oczy okres Adwentu. Czas nieznany, dzielący nas od paruzji, upływa nam
pod znakiem częsciowego korzystania juz z dzieła Odkupienia z jednoczesnym oczekiwaniem jego finału, gdyz jeszcze nie dokonało się ono w całej swojej pełni
zamierzonej przez Boga. Dopiero paruzja będzie jego dopełnieniem. Poniewaz nasze oczekiwanie nie jest wyłącznie biernym stanem, dzisiejsze czytania
mszalne nadają kierunek takiemu czynnemu z naszej strony oczekiwaniu paruzji. Podobnie jak na okręcie lub w samolocie działa nawigator kierujący
prawidłowo rejsem, tak aktywnym czekaniem na Pana trzeba odpowiednio pokierowac, stosownie do naszej sytuacji w dziejach zbawienia.
Mamy więc liczyc się z jej pouczającą przeszłoscią, z realną oceną tego, co jest teraz, wreszcie z finałem nieuchronnym objawionej nam przyszłej paruzji.

Chrzty
Benjamin Jan Falco
syn Moniki i Michael’ a
Feliks Zachary Frelek
syn Natalii i Tomasza
Emilia Maria Kuczyński
córka Pauliny i Artura
Maksymilian Lisiecki
syn Eweliny i Rafała
Amelia Wyrebek
córka Kingi i Adriana
Grupa Pro-Life zaprasza do
Adoracji wynagradzającej Panu Jezusowi
za grzechy przeciwko zyciu,
w niedzielę, 12 grudnia, bezpośrednio
po Mszy Św. wieczornej.

Śluby
Katarzyna Olszewska
córka Stanisławy & Tadeusza
& Krzysztof Chrzan,
syn Jadwigi & Edwarda
8. XII– ŚRODA
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Święto Patronalne Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Niech Naszych Ojców Oblatów,
rodzinę świętego Eugeniusza, w tym dniu
wypełnia radość i entuzjazm.
Życzymy Wam Wszystkim
dobrego święta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
Maryja Niepokalana!

WAŻNE !!
W tym dniu Biuro Parafialne
jest nieczynne i nie ma
Mszy z intencjami zbiorowymi.

Serdecznie zapraszamy na
Rekolekcje Adwentowe 2021,
z Ojcem Piotrem Wróblewskim OMI.
Nauki rekolekcyjne rozpoczynają się
w sobotę, 11 grudnia, o godzinie 19:00 i
zakoncza się w srodę, 15 grudnia, włącznie.
Poprowadzi je Ojciec Piotr Wroblewski OMI,
a tematem będą „ Cnoty Kardynalne.”

Sobota - 11.XII. - 19:00;
Niedziela - 12.XII. wszystkie Msze swięte;
Poniedziałek - 13.XII. – 10:00 i 19:00;
Wtorek - 14.XII. - 10:00 i 19:00;
Sroda - 15.XII. - 10:00 i 19:00;

Młodzież zaprasza do wzięcia udziału
w akcji „Kubek Żywej Wody na Misje.”
Dziś i w następną 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 Swiętego
dla kazdego, kto złozy wszelką ofiarę
na budowę studni. Niech to będzie prezent
swiąteczny od nas, dla naszych braci i siostr,
dla ktorych największym prezentem będzie
stała pitna woda w ich wiosce.
W imieniu Młodziezy i wszystkich,
ktorych ta akcje dotknie:

Wielkie Bóg zapłać!

Ze względu na Rekolekcje
Mszy Świętej z intencjami zbiorowymi
- środa - 15.XII. nie będzie
Ofiarę rekolekcyjną mozna składac
przy wejsciu do Biura Parafialnego
i w kosciele.
Bog Zapłac za Waszą Hojnosc.

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.
W okresie Adwentu, zapraszamy takze
Młodzież
na niedzielne Msze Swięte, o godzinie 19:00,
z kazaniem w języku angielskim.
Przyjdź i zaproś innych!

W każdą niedzielę Adwentu,
o godzinie 18:30,
zapraszamy na Nieszpory Adwentowe

Środa, 8.XII. - Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny;
Święto patronalne Ojców Oblatów Biuro Parafialne jest nieczynne i
nie ma Mszy Świętej Zbiorowej.
UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA SWIĘTO PATRONALNE
OJCOW OBLATOW,
REKOLEKCJE ORAZ SPOWIEDZI,
MSZE SWIĘTE Z INTENCJAMI ZBIOROWYMI Z
DNI:
8.XII, 15.XII, 22.XII NIE ODBĘDĄ SIĘ.
ZAMOWIONE JUZ 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

8:00
19:00

8:00
10:00
19:00

Poniedziałek 6 grudnia
za śp. Andrzeja Krupa w 6 rocznicę
śmierci – siostra z rodziną
za zmarłych z rodzin Szaflarski i
Ludwik
za śp. Zenona Koczwarę – żona
Wtorek 7 grudnia
za śp. Stanisława Wiercińskiego
w intencji Klubu Seniora
za śp. Józefę i Stanisława Mucha oraz za
śp. Rozalię i Józefa Zelek – córka i
synowa
Środa 8 grudnia

Spowiedź Adwentowa

8:00

Sprzątnie Kościoła

PROSIMY PAMIĘTAĆ:
Poniedziałek, 20.XII , godzina 18:00spowiedź,
nie ma Mszy Świętej wieczornej
Wtorek, 21.XII, godzina 18:30 sprzątanie kościoła,
nie ma Mszy Świętej
wieczornej
Środa, 22.XII - godzina 18:00 spowiedź,
nie ma Mszy Świętej wieczornej
( nie ma Mszy Św. z intencjami zbiorowymi )

Gaudium Press,
katolicka platforma medialna,
prowadzona przez
Zgromadzenie Zakonne Heroldow Ewangelii
szuka osob do pomocy w tłumaczeniu
artykułow z języka angielskiego
na język polski lub sprawdzania tłumaczen
w języku polskim, na ich strony internetowe.
Osoby, ktore chciałyby zaangazowac się
w ich dzieło i pomoc, proszone są o kontakt
z głownym redaktorem, bratem Gustavo,
pod adresem: editor@gaudiumpress.ca
Nie trzeba znać dobrze
języka angielskiego.
Zestawy kopert na rok 2022,
są juz wyłozone w sali pod kosciołem,
w kolejnosci alfabetycznej.
Informujemy, ze wszystkie osoby,
ktore 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.

19:00

8:00
19:00

8:00
19:00

8:00

17:00
19:00

8:00
9:30
11:00
13:00
14:30
18:30
19:00

Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

za śp. Artura Ostrowskiego w rocznicę
śmierci, Zofię i Franciszka Ostrowskich,
śp. Marię Miętus, Weronikę i Jana Malec
oraz Ryszarda Lalewicza - Andrzej z
rodziną i Agnieszka
za zmarłych rodziców Marię i Józefa
Jemioło – córki
w intencji Zgromadzenia Ojców Oblatów
Maryi Niepokalanej
NIE MA MSZY Z
INTENCJAMI ZBIOROWYMI
Czwartek 9 grudnia
za śp. Leokadię Świercz
z prośbą o nawrócenie brata Henryka i
przemianę życia – siostra Halina
za sp. Kazimierę i Tadeusza
Wojciechowskich - rodzina Ruta
Piątek 10 grudnia
za śp. Henrykę Dudkowską w
10 rocznicę śmierci - syn Dariusz
z rodziną
za śp. Aleksandrę i Stanisława
Kubryńskich – siostrzenica
za śp. Lucynę i Józefa Chruściel – rodzina
Sobota 11 grudnia
w intencji życia zagrożonego aborcją
i eutanazją - Kolbe ProLife
za śp. Bronisławę i Wacława Papuga
za śp. Barbarę w 3cią rocznicę śmierci i
Antoniego Karpińskich
Niedziela 12 grudnia
za śp. rodziców Eudocję i Teodora
Wethacz – córka z rodziną
za śp. Teresę i Kazimierza Zinkiewicz,
Maksymiliana i Grzegorza Pilich oraz
za śp. Marię i Tomasza Sromek – rodzina
za parafian i dobrodziejów
za śp. Sławomira Lipiec – rodzina
za śp. Jerzego Ścieszka – rodzina
Nieszpory Adwentowe
za śp. Karola Rutę – syn z rodziną

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

przyjemnosc ponownie zaprezentowac
limitowaną edycję zegarka
“Polska-100. Rocznica”.
Koszt to $150.00. Zegarek sprzedawany jest
znacznie ponizej jego wartosci detalicznej
wynoszącej około $250.Ten piękny zegarek z
limitowanej edycji będzie zarowno
wspaniałą pamiątką jak i prezentem.

ZAPRASZAMY!

