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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 1, 4-5. 17-19) 
Powołanie proroka 

 
PSALM RESPONSORYJNY 

(Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17) 
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.  

 
DRUGIE CZYTANIE  

(1 Kor 12, 31 – 13, 13 - dłuższa) 
Hymn o miłości  

 
EWANGELIA (Łk 4, 21-30) 

Jezus odrzucony w Nazarecie 

Nikt nie jest samowystarczalny. 
Miasto zbudowane na górze. Jego miesz-
kańcy mogli poszczycić się wielkim  
rozsądkiem i przezornością. Przewidzieli 
wojny, kataklizmy i inne niebezpieczeń-
stwa. Nie jak ci, którzy zamieszkali byle 
gdzie i żyją teraz nieustannie narażeni na 
ataki, kradzieże i konflikty. Na górze  
można czuć się ważnym, bezpiecznym i 
gotowym na wszystko. Jednego tylko nie 
przewidzieli – że do ich miasta przyjdzie 
Bóg i pokona ich Słowem. Uderzy w jedy-
ne niezabezpieczone miejsce w ich ciele – 
w serce i spowoduje tak wielki ból i opór, 
że aż wybuchną gniewem. Budowla, którą 
zbudowali, runęła, choć ich miasto stoi 
tam, gdzie dotąd. 
 
Panie Jezu, dziś zapraszam Cię do miasta na 
górze, które zbudowałem, marząc o bezpieczeń-
stwie i samowystarczalności.  
Proszę, wypowiedz tu swoje słowa, by mury 
mojego serca runęły. Ty żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen. 

Poniedziałek 31 stycznia    

8:00 za śp. Mieczysława Kozę w 16 rocznicę  

 śmierci - córka Barbara  

19:00 za śp. Annę i Zdzisława Woźniak  

 - wnuczka z rodziną  

 z prośbą o uzdrowienie z ciężkiej choroby 

 dla Beaty Mitianiec    

 

Wtorek 1 lutego  

8:00 za śp. Tadeusza Zaczka - córka z rodziną 

10:00 w intencji Klubu Seniora  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i dary Ducha Świętego dla rodziny Baran - 

 Marek  

 

Środa 2 lutego 

Matki Bożej Gromnicznej   
8:00 za zmarłych z rodzin Kawa, Rzepa,  

 Sopiński i Szwedowicz - Małgorzata  

 za śp. Stefanię i Jana Boroniec - syn  

 z rodziną  

10:00 za śp. mamę Marię Targońską - córka  

 z rodziną  

19:00 Nie ma Mszy z Intencjami Zbiorowymi  

 

Czwartek 3 lutego 

Pierwszy Czwartek Miesiąca    
8:00 za śp. Lidię Nowotniak - siostra z rodziną 

 w intencji Panu Bogu wiadomej - Lech  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża  

 

Piątek 4 lutego   

Pierwszy Piątek Miesiąca  
8:00 za śp. Czesławę Kulina - Łyżwę w rocznicę 

 śmierci oraz zmarłych z rodzin Kulina,  

 Łyżwa i Błaszczyk - synowie z rodzinami  

10:00 za śp. Teofilę i Stanisława Bienasz  

 - syn z rodziną  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę  

 Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla  

 Daniela z okazji 12 urodzin - mama  

 

Sobota 5 lutego  

Pierwsza Sobota Miesiąca  
8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 za śp. rodziców Mariannę i Stanisława  

 Kowalczyk oraz Joannę Kowalczyk  

19:00 z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

 Boże i zgodę w rodzinie Łapińskich  

 - mama   

 

Niedziela 6  lutego   

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego   

9:30 z prośbą o całkowite uzdrowienie dla  

 Macieja  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Mariana Cisło w 4 rocznicę śmierci 

 żona i dzieci    

14:30 dziękczynna za 95 przeżytych lat mamy  

 Bolesławy z prośbą o dalszą opiekę  

 Matki Bożej - dzieci i wnuki  

19:00 za śp. Annę i Jana Dusza oraz zmarłych  

 z rodziny Dusza - syn z rodziną  

Na obczyz nie człowiek znaczy miejsca na własny uz ytek, zapisuje pamięc  ojczyzny, rodzinnego domu. Szuka jej s lado w, jak na angielskim nagrobnym pomniku Stuarto w w watykan skiej bazylice, wszędzie szukamy s lado w, 
kto re wskaz ą nam drogę powrotną do domu. Przybycie Jezusa do Nazaretu jest pielgrzymką do korzeni, powrotem Słowa do Mys li, Ojca, gdzie stało się Ciałem. Tu uczył się historii, tradycji, języka.  
To miejsce spotkania z Bogiem w rodzinnej wspo lnocie, w kto rej waz ną rolę odegrały ich ludzkie i Boskie korzenie. Jezus idzie tam, jakby czegos  zapomniał. Jakby chciał dopełnic  wspomnienie. 

Jest u początko w głoszenia. „Hic verbum caro factum est”. Słowo ma spełnic  misję, tu odprawi swe prorockie prymicje. W domowym cieple lub w oddaleniu, razem z tymi, kto rym przyszło błąkac  się po dalekich krajach, 
bawic  na s wiatowych salonach, areopagach, rodzimych agorach, albo tkwic  w zapomnieniu płonącej s wiecy pod własnym lub obcym niebem, warto odkryc  korzenie, cieszyc  się nimi i pokochac , jakie by nie były.  

Zdrowa pamięc  jest tym, co stanowi o nas samych, co jest kształtem naszego istnienia i zaczynem miłos ci własnej, Boga i bliz niego.  

 

Intencja papieska  
na miesiąc luty2022  

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane 
Mo dlmy się w intencji zakonnic  

i innych kobiet konsekrowanych ‐  
dziękując im za ich misję i odwagę ‐  

aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi 
w obliczu wyzwan  naszych czaso w.  

Przypominamy, z e intencje na  
Msze S więte z intencjami zbiorowymi  
podajemy telefonicznie. Dziękujemy. 

        905.848.2420 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

ŚRODA, 2.II. - Ofiarowanie Pańskie; 
Matki Boskiej Gromnicznej;  

Dzień Życia Konsekrowanego - 
NIE MA MSZY Z INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

W poniedziałek, 14 lutego 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 

czwartek , 3 lutego - I czwartek miesiąca; 
piątek, 4 lutego - I piątek miesiąca;  
sobota, 5 lutego - I sobota miesiąca.  

Starotestamentowe prawodawstwo zawiera polecenie, do kto rego posłusznie zastosowali się 
Maryja i Jo zef: „Kaz de pierworodne dziecko płci męskiej będzie pos więcone Panu”.  

W kaz dym pokoleniu Izraelito w z ywa była pamięc  o ocaleniu pierworodnych podczas wyjs cia z 
Egiptu. S wiadomos c , z e pierworodni chłopcy są absolutną własnos cią Boga, sprawiała,  

iz  40 dni po narodzinach byli Mu ofiarowywani w specjalnym obrzędzie.  
Jez eli przyszli na s wiat w Jerozolimie czy jej sąsiedztwie,  

ten obrzęd odbywał się na terenie s wiątyni jako miejscu szczego lnej obecnos ci Boga. 
„Wykupienie” pierworodnego łączyło się z „oczyszczeniem” matki. Benedykt XVI napisał: 

„Maryja nie potrzebuje oczyszczenia po urodzeniu Jezusa:  
narodzenie to przynosi oczyszczenie s wiata. Jest jednak posłuszna Prawu  
i włas nie w ten sposo b słuz y spełnieniu się obietnic” (Jezus z Nazaretu). 

Ofiarowanie Jezusa, jako wypełnienie Prawa, pełniej odsłania, kim jest Niemowlę urodzone  
w Betlejem. Malachiasz, jeden z ostatnich proroko w biblijnego Izraela, zapowiadał przybycie 

długo wyczekiwanego Pana do s wiątyni, do kto rego ona nalez y.  
Jego przyjs cie stanie się czasem definitywnego wyboru, kto ry ukaz e sens wybrania Izraela  

i zapoczątkuje całkowicie nowy etap historii zbawienia,  
gdyz  „przetopi, oczys ci i przecedzi syno w Lewiego”, czyli starotestamentowych kapłano w  

i kapłan stwo. Ofiarowanie Jezusa w s wiątyni zapowiada połoz enie kresu ofiarom składanym  
ze zwierząt i pokarmowym oraz zastąpienie ich jedyną ofiarą Baranka,  

kto ry gładzi grzechy s wiata. 
Połączenia początku i kresu z ycia Jezusa Chrystusa dokonał autor Listu do Hebrajczyko w – pi-

sma, kto re dobitnie podkres la związek Starego i Nowego Testamentu.  
Ofiarowanie w s wiątyni jest jednym z tych wydarzen , przez kto re Jezus całkowicie  

i pod kaz dym względem upodobnił się do braci, czyli syno w Izraela.  
Ale nie jest tylko jednym z nich, bo Jego człowieczen stwo łączy się z Bo stwem,  

wskutek czego odwieczny zwyczaj nabywa nowej tres ci. Jezus, upodabniając się do braci, 
 „stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem dla przebłagania za grzechy ludu”. 

 Ofiarowanie Pańskie zapowiada więc tajemnicę Krzyża. 
Na terenie s wiątyni jerozolimskiej powto rzyła się sytuacja z Betlejem:  

w ludzie Boz ego wybrania nie zabrakło tych, kto rzy cierpliwie czekali na wypełnienie  
obietnic Boz ych. Nagrodą za ich cierpliwą wytrwałos c  był dar włas ciwego rozpoznania Pana  
i oddania Mu chwały. Starzec Symeon, okres lany jako sprawiedliwy, poboz ny i wyczekujący 

pociechy Izraela, wien czy nadzieję wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu.  
Owocem jego wiary i mądros ci stały się słowa skierowane do Maryi, zapowiadające przyjęcie, 

ale i sprzeciw wobec Boga, kto ry przyszedł do swojej własnos ci:  
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak,  

kto remu sprzeciwiac  się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły  
serc wielu”. Sprzeciw wobec Jezusa boles nie rani Jego Matkę.  
W ges cie Maryi trzymającej na rękach nowonarodzonego Syna  

nietrudno rozpoznac  podobien stwo do Piety –  
Matki, na kto rej kolanach spoczywa Jego martwe ciało. 

W polskiej kulturze i tradycji dzien  2 lutego to tez  święto Matki Bożej Gromnicznej.  
W tym dniu w naszych kos ciołach błogosławimy s wiece gromniczne,  

kto rych s wiatło zanosimy do naszych domo w, a płomieniem gromnicy czynimy  
znak krzyz a nad progiem drzwi do domu, ofiarując swo j dom  
i wszystkich w nim przebywających, opiece Maryi Matki Boz ej,  

Tej, kto ra w s wiątyni jerozolimskiej przyniosła Jezusa jako S wiatłos c  S wiata. 
Ofiarowanie siebie Maryi zawsze przynosi człowiekowi wszelkie dobro,  

kto rego z ro dłem jest Jezus Chrystus Światłość Świata.  

Konkurs biblijny dla dzieci 
pt. Przypowieści w Komiksie 

Zadaniem uczestniko w konkursu  
jest wybrac  jedną z  

podanych poniz ej przypowies ci  
i przedstawic  ją w formie komiksu  

oraz wymys lic  i ro wniez  za pomocą komiksu 
 zaprezentowac  dalsze losy bohatera (bohatero w) 

przypowies ci.  
 

Prace konkursowe mogą byc  wykonane  
w języku polskim lub angielskim, 

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

minimum 6 obrazków komiksowych.  
 

Na odwrocie prosimy podać imię dziecka i  
numer telefonu rodzica. 

 
Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: 

I Grupa – dzieci w wieku 7-9 lat 
II Grupa – dzieci w wieku 10-12 lat 
III Grupa – dzieci w wieku 13-14 lat 

 
Prace nalez y składac  w zakrystii  

lub biurze parafialnym do niedzieli,  
 13 lutego.  

Za udział w konkursie przewidziane są  
dyplomy i nagrody,  

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 ziarnku gorczycy  

i o zaczynie – 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  
przewrotnych rolnikach – Mk 12, 1-12  

 
Zaginiona owca – Łk 15, 1- 7 

 
Zagubiona drachma – Łk 15, 8 -10 

 
Syn Marnotrawny – Łk 15, 1132 

 
Miłosierny Samarytanin – Łk 10, 30-37 

Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej; środa, 2 lutego  

Przygotowujemy się w naszej parafii do 
wspo lnego przez ycia wielkich  

parafialnych rekolekcji,  
lecz tym razem nie w kos ciele, a w domach. 

Zapraszamy Wszystkich Parafian, 
 by zostali gospodarzami małych grup  

zapraszając do siebie kilka oso b  
spos ro d swoich przyjacio ł, znajomych,  
czy sąsiado w na cotygodniowe, trwające  

około po łtorej godziny spotkania.  
Spotkania te prowadzone będą w oparciu  

o kro tkie filmy przedstawiające  
s wiadectwa oso b, kto re przez yły cos   
szczego lnie waz nego, poruszającego  

i dzis  mają odwagę dzielic  się tym z innymi.  
Do naszej dyspozycji mamy  

kompletny zestaw materiało w przygotowany 
przez two rco w platformy newpastoral.net,  

a zatem prowadzenie tych spotkan   
będzie proste dla kaz dego.  

Nie wymagane są z adne kompetencje.  
Trzeba tylko zastosowac   

regułę dwo ch przyjacio ł, czyli zaprosic  do 
siebie dwie lub trzy osoby ( albo więcej )  

i raz w tygodniu  
otworzyc  swo j dom na spotkania.     

Więcej szczego ło w w niedzielę po kaz dej 
Mszy S więtej, podczas ogłoszen  parafialnych.  

 
GORĄCO ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH! 

Odeszli do Pana  
Marianna Twórz - lat 96; 

Bronisława Długopolska - lat 96; 
Stanisław Gibner - lat 90; 
Antonina Nowak - lat 86; 

Stanisław Wróblewski - lat 82; 
Bogumiła Komoński - lat 73; 
Bronisław Komoński - lat 79; 

Edward Romasz - lat 77; 
Teodor Czyżo - lat 76; 

Marianna Wacławska - lat 75; 
Anthony Pasiak - lat 74; 

Teresa Nowomiejska - lat 73; 
Bolesław Walega - lat 71; 

Marek Rum - lat 69; 
Irena Drozd - lat 59; 

Ewa Koriacki - lat 55; 
Sebastian Patkowski - lat 36 

 
Wieczne odpoczywanie Racz Im Dać Panie 
A Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci  

Jestes my w trakcie przygotowywania  
Tax Receipts, kto re zostaną rozesłane  

do Pan stwa około 15 lutego.  
Wszyscy, kto rzy złoz yli dotację większą  
niz  $50 otrzymają potwierdzenie wpłaty.  


