SŁOWO BOŻE
16 stycznia 2022
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 62, 1-5)
Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac)
Pośród narodów głoście chwałę Pana.
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12, 4-11)
Różne dary Ducha Świętego
EWANGELIA (J 2, 1-11)
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

ROZWAŻANIE
Daj szansę Bogu, by mógł zadziałać.
Gdyby w Kanie Galilejskiej odbywało się
wesele bogatych i zapobiegliwych ludzi,
którym nigdy niczego nie zabrakło, Jezus
nie mógłby uczynić swojego pierwszego
cudu. Gdyby zabrakło tej jednej osoby o
sercu czystym jak serce dziecka, gotowej
poprosić o niemożliwe, Jezus nie uczyniłby cudu. Gdyby słudzy, zamiast natychmiastowego i całkowitego posłuszeństwa,
odmówili napełnienia naczyń wodą albo
wypełnili je tylko do połowy, Jezus miałby związane ręce. Ubóstwo pary młodej,
czyste serce Matki Bożej i posłuszeństwo
sług sprawiły, że cud w Kanie się wydarzył. Bóg miał szansę zadziałać.
Panie Jezu, Ty na weselu w Kanie
Galilejskiej pokazałeś, jak łatwo radość
może zamienić się w smutek, a sytość –
w głód. Bądź moim największym weselem,
bo żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Intencja papieska
na miesiąc styczeń 2022
o wychowanie do braterstwa:
Módlmy się , aby wszystkie osoby,
ktore doswiadczają dyskryminacji
i przesladowan na tle religijnym,
znalazły w społeczenstwach,
w ktorych zyją,
uznanie własnych praw
i godnosci, ktora rodzi się
z bycia bracmi.

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.
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W dzisiejszej Ewangelii zastanawia jedno: Czyje jest to wesele, na które zaproszono Jezusa, Jego Matkę i Jego uczniów? Dlaczego Ewangelista nie podaje tego faktu? Może dlatego, że ta
Ewangelia jest o nas, jest to twoje i moje wesele. To nasze pragnienie szczęśliwego życia, jak na weselu. Okazuje się jednak, że nie jesteśmy szczęśliwi – brakuje wina,
a wino rozwesela serce człowieka – mówi Biblia. Jest tylko zwyczajność, codzienność jak woda. Nie możemy być szczęśliwi, ponieważ śmierć panuje nad nami, doświadczamy
ograniczeń, starości, cierpienia; chcemy dobrze, a wychodzi źle. W takie życie wchodzi Maryja. Ona widzi, czego nam brakuje, nie zostawia nas, interweniuje u Jezusa w naszej sprawie.
Możemy zobaczyć w winie symbol tego, co nadaje smak naszemu życiu. Czasem jednak bywa, że życie jakby traci smak, problemy nas przygniatają, nie potrafimy cieszyć się życiem.
Kto nam może pomóc? Jezus za wstawiennictwem Maryi. Pamiętajmy też, że tam, gdzie działają Maryja i jej Syn, tam jest też obecny Duch Święty,
o którym mówi dzisiejsze II czytanie. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” – stwierdza Paweł Apostoł.
Gdzie w naszym życiu nastąpi interwencja Jezusa, gdzie nastąpi przemiana? Tam, gdzie się nie spodziewamy, gdzie się wstydzimy naszego postępowania i naszego życia. Nie nastąpiła
przemiana wody w wino w amforach do tego przeznaczonych, nie nastąpiła w pucharach weselników, ale w stągwiach do czyszczeń żydowskich. Cud przemiany będzie tam,
gdzie potrzeba oczyszczenia, nawrócenia. Zaprosisz Jezusa w te fakty Twojego życia, którymi nie masz powodu się chlubić? Czy może chcesz być biznesmenem swojego życia
jak starosta weselny? On znał się na logice tego świata: ,Dobre wino na początek, później nawet najgorsze wypiją!’ Co to znaczy, że dobre wino zachowano aż do tego czasu?
Nie jest nigdy za późno, aby twoje życie zostało przebaczone, przemienione, nabrało sensu i radości.
Odkryjesz, że jesteś kochany i że możesz kochać, i pełnić wolę Ojca, masz przecież Matkę.

Chrzty
Adam Kulpa
syn Katarzyny i Adriana
Olivia Aleksandra Piszczek
córka Katarzyny i Alexandra

Chrzest dziecka rodziców
należących do parafii, nalezy zgłosic do
biura co najmniej połtora miesiąca
przed planowaną datą.
Rodzice muszą byc zarejestrowanymi,
praktykującymi członkami parafii.
Chrzty odbywają się teraz w soboty rano,
poza Mszą Świętą,
a ceremonia trwa około 15 minut.
Śakrament Chrztu odbywa się
w języku polskim lub angielskim
i dostępna jest transmisja na zywo dla osob,
ktore nie mogą byc obecne w kosciele.
Podczas ceremonii Śakramentu Chrztu
nalezy przestrzegac
obowiązujących przepisow sanitarnych.
Niebawem rozpocznie się w naszej parafii
kurs przedmałżeński
dla par przygotowujących się do
Sakramentu Małżeństwa.
Koszt to $100 od pary.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt z biurem pod numerem:
905.848.2420
WAŻNE!
W związku z obostrzeniami
prowincji Ontario,
ktore weszły w zycie w srodę, 5 stycznia br.,
wszystkie spotkania
Organizacji i Grup Parafialnych
zostają wstrzymane do odwołania.

OKRES ZWYKŁY
ROKU LITURGICZNEGO.
Oprocz okresow mających własny charakter w
roku liturgicznym pozostają
33 lub 34 tygodnie.
W tym czasie obchodzi się
misterium Chrystusa w jego pełni,
zwłaszcza w niedziele. Okres Zwykły składa się z
dwoch częsci: pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po swięcie Chrztu Panskiego
i trwa do wtorku przed Środą Popielcową
(obejmuje około 4-6 tygodni). Powtornie Okres
Zwykły zaczyna się w poniedziałek,
po uroczystosci Zesłania Ducha Świętego i konczy przed I Nieszporami
I Niedzieli Adwentu.
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego
obchodzi się uroczystosc
Jezusa Chrystusa Krola Wszechswiata.

ŚWIĘTA NAKAZANE
Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada
na wszystkich wierzących obowiązek
uczestniczenia w najważniejsze
uroczystości liturgiczne w ciągu roku
we Mszy świętej.
Do świąt nakazanych należą:
wszystkie niedziele w ciągu roku

1 stycznia - uroczystosc
Świętej Bozej Rodzicielki Maryi (CAN + PL)
6 stycznia - uroczystosc
Objawienia Panskiego (PL)

KOPERTKI 2022
Bardzo prosimy, ABY NA PIERWSZEJ KOPERCIE
Z OFIARĄ POCZĄTKOWĄ WPISAĆ IMIĘ,
NAZWISKO ORAZ ADRES. Jest to bardzo wazne,
aby uniknąc jakiejkolwiek pomyłki
szczegolnie, ze wiele rodzin w roku 2022
ma zestaw kopert z innym numerem.
Taka korekta numerow była konieczna
ze względu na parafian, ktorzy nie odebrali
swoich zestawow kopert w roku 2021,
jak rowniez wyprowadzili się, lub zmarli.
Bardzo prosimy również o
nieużywanie kopertek z lat poprzednich.
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czwartek po uroczystości
Najświętszej Trójcy uroczystosc
Najswiętszego Ciała i Krwi Chrystusa (PL)
8:00

15 sierpnia - uroczystosc (PL)
Wniebowzięcia Najswiętszej Maryi Panny

Często zdarza się, że w jednym dniu
1 listopada - uroczystosc
przypada kilka obchodów liturgicznych.
Wszystkich Świętych (PL)
Niektore z nich mogą obowiązywac jedynie na
okreslonym terytorium
25 grudnia - uroczystosc
(np. panstwa, prowincji, metropolii, diecezji,
Narodzenia Panskiego (CAN + PL)
miasta), lub w danej społecznosci
(w szczegolnosci zakonu, stowarzyszenia zycia
Zgodnie z dekretem Kongregacji
apostolskiego czy instytutu zycia
ds. Kultu Bozego i Dyscypliny Śakramentow
konsekrowanego). Moze byc rowniez tak,
z 4 marca 2003 r. ,na terenie Polski,
ze w dniu, w ktorym powinno obchodzic się jazniesiony został obowiązek uczestniczenia
kies wspomnienie, przypada ruchome
we Mszy Świętej w trzy kolejne uroczystosci:
swięto bądz uroczystosc.
W takich przypadkach o tym, ktory z tych obcho19 marca - uroczystosc swiętego Jozefa
dow jest celebrowany, decyduje
29 czerwca - uroczystosc
Tabela Pierwszeństwa Dni Liturgicznych.
swiętych Apostołow Piotra i Pawła
8 grudnia - uroczystosc
Rozkład obchodow w roku liturgicznym
Niepokalanego Poczęcia
reguluje kalendarz.
Najswiętszej Maryi Panny.
Kalendarz ogólny jest ustanowiony
na uzytek całego obrządku rzymskiego,
Nakazowi uczestniczenia we Mszy swiętej
kalendarze własne dotyczą
czyni zadosc ten, kto bierze w niej udział,
Koscioła miejscowego lub rodziny zakonnej.
gdziekolwiek jest odprawiana,
w obrządku katolickim,
w sam dzien swiąteczny,
bądz tez wieczorem dnia poprzedzającego.
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Jezeli ktos z Panstwa zmienił,
w ostatnim czasie, miejsce zamieszkania,
prosimy o aktualizację adresu
telefonicznie lub przez email;

905.848.2420
kolbe@kolbe.ca
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Poniedziałek 17 stycznia
za śp. Wandę, Kazimierza i Romualda
Kulesza - rodzina
za śp. Stanisława Gdyczyńskiego w
3 rocznicę śmierci - żona i dzieci
za śp. Lubomira, Jana i zmarłych z rodzin
Winiarskich i Donica
Wtorek 18 stycznia
za śp. Leona Kulik oraz Annę i Henryka
Ojdowskich - rodzina
z prośbą o łaskę uzdrowienia dla Jakuba
za śp. Annę Miłkowską w 19 rocznicę
śmierci - siostra z rodziną
Środa 19 stycznia
za zmarłych z rodzinny Brynczka
- syn z rodziną
za śp. Annę Ozga - córki z rodzinami
ZBIOROWE
Czwartek 20 stycznia
za śp. Apolonię i Zygmunta
Trzeciakowskich
dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa
Wozińskiego z okazji 18 urodzin
- Matka Chrzestna
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla mamy Rozalii
Piątek 21 stycznia
za śp. Halinę Grajek - córka Bożena
z rodziną
dziękczynna za zdrowie z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Grażyny Prusaczyk
- przyjaciółka
za zmarłych z rodziny Koniecznych
- Hanna
Sobota 22 stycznia
za śp. Adama Więcko w 6 rocznicę
śmierci - rodzina Terkowskich
dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Lucyny
i Bogdana Machockich z okazji 55
rocznicy ślubu - dzieci
za śp. Marię i Mieczysława Góreckich
- rodzina
Niedziela 23 stycznia
za śp. rodziców Władysławę i Andrzeja
oraz brata Józefa - córka i rodzina
o łaskę uzdrowienia dla Jakuba
za parafian i dobrodziejów
za śp. Edwarda Trockiego w 1 rocznicę
śmierci - żona Teresa z dziećmi
za śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk
- rodzina
za śp. Jana Burzyńskiego - córka
z rodziną

Przypominamy, ze intencje na
Msze Święte z
intencjami zbiorowymi
podajemy telefonicznie.
Dziękujemy.
905.848.2420
ŚRODA, 2.II. - Matki Boskiej Gromnicznej;
NIE MA MSZY Z INTENCJAMI ZBIOROWYMI

