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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10) 

Czytanie Prawa Bożego  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15) 

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.  
 

DRUGIE CZYTANIE  
(1 Kor 12, 12-30 - dłuższe) 
Mistyczne Ciało Chrystusa  

 
EWANGELIA (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie  

Czytajmy i rozważajmy Słowo. 
Jezus Chrystus otwiera dziś zwój Pisma 
Świętego, by tu i teraz objawić nam  
prawdę o sobie i odpowiedzieć na każde 
nasze pytanie. Nie da się wyznawać  
Mesjasza bez dogłębnej znajomości  
Starego Testamentu ani nie da się kochać 
Zbawiciela bez umiłowania każdej litery 
Biblii. Poruszające jest świadectwo  
ewangelisty Łukasza, który zapisał:  
zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł do 
synagogi i wstał, aby czytać. Zwyczaj  
regularnego czytania i rozważania Słowa 
nie tylko wypełnia duszę słodyczą obec-
ności Pana, ale także pozwala odkrywać 
kolejne tajemnice Jego miłości, a nawet 
wchodzić w zażyłą bliskość z Tym, który 
mówi do nas i nieustannie zsyła Ducha  
Świętego. 
Panie Jezu, Ty jesteś żywym, wcielonym 
Słowem Ojca. Naucz mnie wytrwale i  
regularnie rozważać Pismo Święte,  
bym mógł Cię poznać. Ty żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.  

Poniedziałek 24 stycznia    

8:00 za śp. męża Jana Trychałę w 13 rocznicę 

 śmierci - żona i syn z rodziną  

19:00 za śp. Ewę Grabowski w 15 rocznicę  

 śmierci - córka  

 w intencji Panu Bogu wiadomej  

 

Wtorek 25 stycznia  

8:00 za śp. Jadwigę Boryczkę - synowa  

 z dziećmi  

19:00 z prośbą o łaskę uzdrowienia dla Jakuba  

 z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej 

 dla dzieci i wnuka z rodziny Siuda 

 

Środa 26 stycznia  

8:00 za śp. Jana Grześkiewicz - szwagierka  

 z rodziną  

 za śp. Józefę i Jana Przydatek i rodziców 

 z obojga stron - córka  

19:00 ZBIOROWE   

 

Czwartek 27 stycznia  

8:00 za śp. Kazimierza Dąbrowskiego - żona  

 z dziećmi  

19:00 za śp. Władysława Kmieć w 6 rocznicę 

 śmierci - siostra Celina z rodziną  

 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże dla dzieci, wnuków i prawnuczki  

 - rodzice i babcia  

 

Piątek 28 stycznia    

8:00 za śp. Bronisława Mazurkiewicza,  

 Ewę Mazurkiewicz oraz Wawrzyńca,  

 Edwarda i Zofię Klikuszewskich - rodzina 

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla 

 Marii i Jerzego z okazji 44 rocznicy ślubu 

 Z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i potrzebne łaski dla Alicji i Andrzeja  

 - rodzice  

 

Sobota 29 stycznia 

8:00 za zmarłych z rodzin Cwalińskich, 

 Grzymałów i Bogumił - rodzina  

17:00 za śp. Stanisławę i Władysława Szutka  

 - córka z rodziną  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i dary Ducha Świętego dla córki  

 

Niedziela 30 stycznia  

8:00 za śp. Alicję Małek  

9:30 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla  

 Pauliny z okazji 18 urodzin oraz opiekę 

 Matki Bożej dla rodziny Pacheco   

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna dla Moniki i Gabriela z okazji 

 15 rocznicy ślubu z prośbą o dalsze łaski 

 dla nich oraz ich dzieci   

14:30 za zmarłych z rodziny Rudzikowskich  

 - Leszek 

19:00 za śp. Aleksandrę, Franciszka, Marię 

 i Jana Jędrusiak  

Teksty dzisiejszych czytań  mszalńych pomagają ńam wejs c  w istotę jedńos ci Chrystusowego Kos cioła. Fragmeńt Księgi Nehemiasza podkres la wagę dńia s wiąteczńego,  
kto ry jest zarezerwowańy dla Boga. A w tym dńiu pos więcońym Bogu szczego lńą rolę do odegrańia ma odczytywańe słowo Boz ego Prawa, kto re jedńoczy cały ńaro d.  

Uderza ńas postawa zasłuchańia Izraelito w, kto rą Nehemiasz wyraził słowami: „Uszy wszystkich – całego ludu są zwro cońe w kieruńku Księgi.” 
Słuchając, wszyscy wykońują gesty szacuńku wobec księgi Boz ego Prawa, wstają, klękają, podńoszą ręce, odpowiadają: „Ameń! Ameń!”. Następńie oddają pokłoń twarzą do ziemi.  

To ńie były tylko zewńętrzńe gesty, towarzyszyła im wspo lńa „rados c  w Pańu, kto ry jest ich ostoją”.  
Postawmy sobie dzis  bardzo waz ńe pytańia: Jak my odbieramy głoszońe ńam Słowo Boz e? Czy staramy się zrozumiec  Chrystusowe „dzis ”, kto re jest spełńieńiem Boz ych obietńic?  

I kolejńe pytańie: Czy słowo Chrystusowej Ewańgelii wywołuje w ńas rados c ? To pytańie wiąz e się z zadańiem, kto re wypowiedział Ojciec S więty Frańciszek:  
„Nie dajcie sobie odebrac  rados ci Ewańgelii i bądz cie jej s wiadkami”. Powtarzajmy więc często słowa Psalmu 19: „Słowa Twe, Pańie, są duchem i z yciem”.  

A wo wczas stańiemy się wspo łuczestńikami jedńos ci wewńątrzkos cielńej, społeczńej i ńarodowej.  

 

Intencja papieska  
na miesiąc styczeń 2022  

o wychowanie do braterstwa:  
 

Módlmy się , aby wszystkie osoby,  
kto re dos wiadczają dyskrymińacji 
i przes ladowań  ńa tle religijńym,  

zńalazły w społeczeń stwach,  
w kto rych z yją,  

uzńańie własńych praw 
i godńos ci, kto ra rodzi się  

z bycia brac mi. 
 
 

Przypomińamy, z e ińteńcje ńa  
Msze S więte z  

ińteńcjami zbiorowymi  
podajemy telefonicznie. 
Dziękujemy. 

                      905.848.2420 
Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 

każdy pierwszy czwartek miesiąca,  
o godzinie 18:30. 

Chrzty  
 

Thalea Ela Rose Brown  
córka Agńieszki i Dońovań ’ a  

 

 
 
 

Chrzest dziecka rodziców  
należących do parafii, ńalez y zgłosic  do 

biura co ńajmńiej po łtora miesiąca  
przed plańowańą datą. 

Rodzice muszą byc  zarejestrowańymi, 
praktykującymi człońkami parafii. 

Chrzty odbywają się teraz w soboty rańo,  
poza Mszą S więtą,  

a ceremońia trwa około 15 mińut.  
Sakrameńt Chrztu odbywa się  

w języku polskim lub ańgielskim 
i dostępńa jest trańsmisja ńa z ywo dla oso b, 

kto re ńie mogą byc  obecńe w kos ciele.  
Podczas ceremońii Sakrameńtu Chrztu 

ńalez y przestrzegac   
obowiązujących przepiso w sańitarńych.  

ŚRODA, 2.II. - Matki Boskiej Gromnicznej;  
NIE MA MSZY Z INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

W pońiedziałek, 14 lutego rozpoczńie się w 
ńaszej parafii kurs przedmałżeński  
dla par przygotowujących się do  

Sakramentu Małżeństwa.  
Koszt to $100 od pary. 

Wszystkich zaińteresowańych prosimy  
o końtakt z biurem pod ńumerem: 

905.848.2420 

W POLSCE  
Piątek, 21.I. - Dzień Babci  

Sobota, 22.I - Dzień Dziadka  

Jeszcze do 25 stycznia, trwa tydzień  
modlitw o jedność Chrześcijan. 

25 stycznia 2022 - 206 Rocznica założenia  
Zgromadzenia Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  
Zgromadzeńie zostało załoz ońe przez ks. Eugeniusza de Mazenod,  

po z ńiejszego biskupa Marsylii,  
25 stycznia 1816 roku w Aix (Prowansja).  

Pragńął oń połączeńia gorliwos ci duszpasterskiej  
z ideałem z ycia zakońńego.  

Na początku oblaci zajęli się głoszeńiem misji parafialńych i rekolekcji, 
prowadzili sańktuaria maryjńe, z czasem rozpoczęła się wielka epopeja misyjńa „ad geńtes”, 
kto ra trwa do dńia dzisiejszego. Od zawsze misjońarze Niepokalańej kierowali swoje kroki ku 
ńajuboz szym w seńsie materialńym i duchowym, będąc blisko ludzi, kto rym głoszą Ewańgelię. 

Na początku ks. Eugeńiusz de Mazeńod zńalazł 4 ochotńiko w, kto rzy podzielali jego zapał  
i chcieli pos więcic  się odńowie spustoszońego przez rewolucję frańcuską Kos cioła.  

Ta wspo lńota księz y ńosiła pierwotńie ńazwę Misjońarze Prowańsji.  
Pos więcali się ońi przede wszystkim odńowie moralńej ludu frańcuskiego  

poprzez głoszeńie rekolekcji i misji s więtych. 
W 1823 roku, po ńomińacji biskupiej swego stryja Fortuńata, Eugeńiusz został miańowańy  

wikariuszem geńeralńym w Marsylii. W 1825 roku Eugeńiusz zaczął starac  się o  
papieskie zatwierdzeńie Zgromadzeńia, kto re uzyskał 17 lutego 1826 roku.  

Papiez  Leoń XII zatwierdził Zgromadzeńie pod ńazwą  
„Misjońarze Oblaci Najs więtszej i Niepokalańej Pańńy Maryi”.  

Zgromadzeńie liczyło wtedy zaledwie 20 oblato w  
i 8 ńowicjuszy skupiońych w 4 domach zakońńych. 

W roku 1837 Eugeńiusz de Mazeńod został miańowańy biskupem diecezji marsylskiej.  
Dając jedńak wyraz apostolskiej gorliwos ci, ńie ograńiczał się wyłączńie do spraw związańych  
z zarządzańiem diecezją. Jako Superior Geńeralńy Misjońarzy Oblato w Maryi Niepokalańej  

ogarńiał s więtymi pragńieńiami rozległy obszar całej ziemi. Gdy w 1941 roku przybył  
z Mońtrealu abp. Bourget, zwro cił się z gorącą pros bą o misjońarzy dla swojej diecezji.  

Wszyscy oblaci byli zgodńi, by opro cz prowadzeńia misji parafialńych we Frańcji  
podjąc  się ro wńiez  głoszeńia Ewańgelii ńa misjach zagrańiczńych, idąc ńa krań ce s wiata. 

Tak rozpoczęła się ekspańsja misyjńa Zgromadzeńia. Jeszcze w 1841 roku 6 oblato w udało się 
do Kańady, by wkro tce zając  się ewańgelizacją ws ro d Ińdiań i Ińuito w (Eskimoso w).  

Jakkolwiek młode zgromadzeńie zakońńe ńie było dos c  liczńe  
(stańowiło je wo wczas 40 kapłańo w i 5 braci),  

to jedńak juz  dwa lata po z ńiej otwarta została placo wka w Ańglii, a w roku 1847,  
w odpowiedzi ńa pros bę kolejńego biskupa, oblaci dotarli ńa Cejloń (Sri Lańka).  

Niedługo potem Końgregacja Rozkrzewiańia Wiary powierzyła oblatom misję w Natalu,  
gdzie jako pierwsi głosili Dobrą Nowińę ws ro d wielu grup etńiczńych  

i plemioń połudńiowej Afryki. Odwaga oraz gorliwos c , kto re od początku charakteryzowały 
oblato w, szybko zaczęły przyńosic  owoce w ich apostolskim zaańgaz owańiu.  

Jedńym z ńich były ńiewątpliwie ńowe powołańia, kto re Pań Bo g wzbudzał w sercach  
męz czyzń, gotowych przyłączyc  się do grońa Misjońarzy Oblato w Maryi Niepokalańej.  
21 maja 1861 roku, w dńiu s mierci Eugeńiusza de Mazeńod, załoz ońe przez ńiego  

Zgromadzeńie liczyło 414 człońko w i miało placo wki w Europie, Ameryce Po łńocńej  
i S rodkowej, Azji i Afryce. Po s mierci Ojca Załoz yciela oblaci rozszerzyli swoją działalńos c   

misyjńą ńa pozostałe końtyńeńty, tzń. ńa Australię z Oceańią i Amerykę Połudńiową.  
Dzisiaj są obecńi w 75 krajach ńa całym s wiecie. 

Herbem Zgromadzeńia jest symbol krzyz a oblackiego z rozchodzącymi się ńa zewńątrz  
promieńiami oraz ńapisem „Evańgelizare pauperibus misit me” i „Pauperes evańgelizańtur”, 

czyli odpowiedńio „Głosic  Ewańgelię ubogim posłał mńie (Pań)” i „Ubodzy są ewańgelizowańi”. 
W herbie u podstaw krzyz a widńieje ńapis OMI,  

czyli skro t od „Oblati Mariae Immaculatae” – Oblaci Maryi Niepokalanej. 

Konkurs biblijny dla dzieci 
pt. Przypowieści w Komiksie 

Zadańiem uczestńiko w końkursu  
jest wybrac  jedńą z  

podańych pońiz ej przypowies ci  
i przedstawic  ją w formie komiksu  

oraz wymys lic  i ro wńiez  za pomocą komiksu 
zaprezeńtowac  dalsze losy bohatera 

(bohatero w) przypowies ci.  
 

Prace końkursowe mogą byc  wykońańe  
w języku polskim lub ańgielskim, 

 ńa papierze formatu połowy ‘bristol board.’ 
Kaz da praca powinna zawierać  

minimum 6 obrazków komiksowych.  
 

Końkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: 
I Grupa – dzieci w wieku 8-10 lat 

II Grupa – dzieci w wieku 11-12 lat 
III Grupa – dzieci w wieku 13-14 lat 

 
Prace ńalez y składac  w zakrystii  

lub biurze parafialńym do ńiedzieli,  
 13 lutego.  

Za udział w końkursie przewidziańe są  
dyplomy i ńagrody,  

które wręczymy w niedzielę, 20 lutego,  
podczas Mszy św. o godzinie 13:00. 

 
Przypowieści: 

 
Przypowies c  o siewcy – Mt 13, 1-23 

 
Przypowies c  o chwas cie – Mt 13, 24 – 30 

 
Przypowies c  o ziarńku gorczycy  

i o zaczyńie – Mt 13, 31 43 
 

Przypowies c  o skarbie i perle – Mt 13, 44- 46 
 

Przypowies c  o sieci – Mt 13, 47 – 52  
 

Przypowies c  o  
przewrotńych rolńikach – Mk 12, 1-12  

 
Zagińiońa owca – Łk 15, 1- 7 

 
Zagubiońa drachma – Łk 15, 8 -10 

 
Syń Marńotrawńy – Łk 15, 1132 

 
Miłosierńy Samarytańiń – Łk 10, 30-37 


