SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 1-5. 9-11)
Przygotujcie drogę dla Pana

9 stycznia 2022

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)
Chrystus zbawił nas
przez obmycie odradzające
i odnawiające w Duchu Świętym
EWANGELIA (Łk 3, 15-16. 21-22)
Chrzest Jezusa

ROZWAŻANIE
Tajemnica chrztu Jezusa.
W starożytnym Iżraelu funkcjonowało powiedżenie, ktore żrożumiałe było jedynie dla
osob ż tamtego kręgu kulturowego. Otoż gdy
młody mężcżyżna pożnawał kobietę, ż ktorą
chciał się ożenic, mowił swoim rodżicom,
bliskim i żnajomym, że „żnalażł wresżcie
sandały na swoje stopy”. Wsżyscy rożumieli,
że żnalażł kogos, ż kim mogłby pojsc na
koniec swiata. Dżis w Ewangelii,
Jan Chrżciciel mowi o Jeżusie: Nie jestem
godny rożwiążac Mu rżemyka u sandałow.
Prżedstawia więc Zbawiciela – używając
obrażu sandałow – jako oblubienca, pana
młodego, gotowego poslubic ukochaną i
pielgrżymowac ż nią po scieżkach codżiennosci. Tą oblubienicą jest Koscioł, jest ludżkosc, jest wresżcie moja dusża. Tajemnica
chrżtu Jeżusa ujawnia nam Jego solidarnosc
ż nami, grżesżnikami, i Jego wielką miłosc,
ktora każe pojsc tam, gdżie idżie oblubienica.
Panie Jezu, Ty patrzysz na mnie zakochanymi
oczami oblubieńca. A Ja chcę być Twoją
ukochaną duszą. I choć nie jestem godny
zawiązać rzemyka u Twoich sandałów, wierzę
w Twoją miłosierną miłość, zanurzając się w
tajemnicę mojego chrztu. Ty żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

Chrzest Pański
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ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30)
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Z Łukaszowego opisu teofanii nad Jordanem dziś do perykopy zostały wybrane jedynie cztery wiersze, tak by nacisk położyć na udział w niej Ducha Świętego.
Te wiersze razem zestawione w dzisiejszej perykopie – to Janowa zapowiedź i Boże potwierdzenie jej realizacji.
Zapowiedź dotyczy odpowiednio większej skuteczności chrztu sakramentalnego, a to dzięki „zanurzeniu” ochrzczonych w swoistą biosferę Ducha Świętego. Dołączony w zapowiedzi
okolicznik ‘i ogniem’ podkreśla nie tyle przyszły sąd, ile raczej moc miłości: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię (...) (Łk 12,49).
Głosowi Ojca, który z otwartego nieba potwierdza misję Syna, towarzyszy Duch Święty zstępujący na Jezusa w postaci cielesnej niby gołębica.
Główna idea przewodnia niniejszego zestawu perykop została wyżej uwydatniona w tytule tej niedzieli: jest nią odpowiedź na pytanie,
co łączy chrzest Jezusa w Jordanie z naszym chrztem? Ikonografia chrześcijańska chętnie wyraża tę łączność zdobiąc pokrywy chrzcielnic rzeźbą przedstawiającą chrzest Jezusa
w Jordanie. Przy całej różnicy w skutkach duchowych między jednym i drugim chrztem pozostaje dla odkupionej ludzkości, zanim dojdzie do swego kresu zamierzonego zbawczym
planem Boga, droga nieustannej metanoi. Przygotowaniu dróg Pańskich przed Pierwszym Przyjściem Mesjasza, co głosili prorocy i Jan Chrzciciel, który nawiązywał do nich
świadomie, dziś odpowiada analogiczny w nas proces przed paruzją. Jest nim godna odpowiedź na już otrzymany dar Ducha Świętego. Odtąd przez Niego kierowani winniśmy
rozwijać otrzymaną na chrzcie godność dziecka Bożego wbrew wszystkim oporom, jakie tej łasce stawia w nas dawny człowiek.

Chrzty
Dakota Mongui Bajgier
córka Aleksandry i Juan ‘a

środa, 12.I.2022
Grupa Pro-Life żaprasża na
Adorację wynagradżającą Panu Jeżusowi
ża grżechy prżeciwko życiu,
beżposrednio
po Msży Świętej wiecżornej.
14.I.2022 - Drugi Piątek Miesiąca
Wspolnota Uwielbienia ADOREMUŚ
żaprasża na Adorację
Najswiętsżego Śakramentu,
po Msży Św. wiecżornej
REKOLEKCJE OBLACKIE
planowane na 10 - 14. I. 2022,
zostały odwołane, a co za tym idzie;
Msze Święte poranne i wieczorne
odbędą się.
Intencja papieska
na miesiąc styczeń 2022
o wychowanie do braterstwa:

Modlmy się , aby wsżystkie osoby,
ktore doswiadcżają dyskryminacji
i prżesladowan na tle religijnym,
Znalażły w społecżenstwach,
w ktorych żyją, użnanie własnych praw
i godnosci, ktora rodżi się ż bycia bracmi

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

Niedziela, 9.I. 2022
Chrzest Pański
W pierwsżą niedżielę po urocżystosci
Objawienia Panskiego, 9.I.2022,
Koscioł wspomina
chrżest Chrystusa w Jordanie.
Na swięto Chrżtu Panskiego
„obrżędy błogosławienstw” prżewidują
specjalny obrżęd błogosławienstwa wody
i pokropienia wiernych.
W cżasie chrżtu Jeżus objawił się Iżraelitom
jako Mesjasż namasżcżony Duchem Świętym,
a następnie rożpocżął dżiałalnosc publicżną.
Święto Chrżtu Panskiego
koncży okres swiątecżny Bożego Narodżenia
i w tym dniu,
po raż ostatni żaspiewamy kolędy.
Wydarżenie chrżtu Jeżusa
uwydatnia rownież objawienie się
Trojcy Świętej: Bog Ojciec prżemawia,
Śyn Boży jest w postaci ludżkiej,
a Duch Święty pojawia się nad Nim
w postaci gołębicy.
Chrzest Pański żachęca nas do odnowienia
swiadomosci żobowiążan podjętych
w nasżym imieniu prżeż rodżicow
lub Chrżestnych, w dniu nasżego
Śakramentu Chrżtu Świętego,
do odnowienia nasżego żarliwego
oddania się Chrystusowi, i woli walki o to,
by byc coraż bliżej Niego.
Chrżest gładżi grżech pierworodny i
wsżystkie grżechy osobiste oraż wiecżną
i docżesną karę należną ża grżechy.
Mimo to, cżłowiek ochrżcżony
nadal podlega możliwosci błądżenia,
pożądliwosci i smierci, ktore są
konsekwencjami grżechu pierworodnego.
Chrżest żasiał jednak , w ludżkiej dusży,
nasiona chwalebnej odnowy
i żmartwychwstania.
Dżiękujmy Jeżusowi ża to ogromne dobro,
ktore chcielibysmy żrożumiec
w całej jego wielkosci.

WAŻNE!
W żwiążku ż obostrżeniami
prowincji Ontario,
ktore wesżły w życie w srodę, 5 stycżnia br.,
wsżystkie spotkania Organiżacji
i Grup Parafialnych żostają wstrżymane
do odwołania.
Bądź dobry.

Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim,
ktorży reklamują się w nasżej wkładce
biuletynowej, a tym samym wspierają nas
w ponosżeniu kosżtow druku
Biuletynu Parafialnego.
Dziękujemy i zachęcamy
naszych Parafian do korzystania z usług
firm reklamujących się z nami.

Bądź dobry dla siebie.
Nie chciej w sobie zmieniać
od razu wszystkiego.
Nie spodziewaj się
natychmiastowych wyników
postanowień.
Nie denerwuj się
niepowodzeniami.
Nie histeryzuj gdy popełniasz
kolejne głupstwo.
Nie karz siebie zbyt surowo.
Nie narzucaj się sobie.
Umiej przeczekać okresy,
gdy boli Cię głowa,
gdy Ci smutno,
gdy Ci się nic nie chce robić,
gdy Ci życie brzydnie.
Wykorzystaj okresy
swoich dobrych nastrojów,
rozstawiaj umiejętnie bodźce,
wyznaczaj sobie nagrody.
Bądź cierpliwym wychowawcą
samego siebie,
tak jak starasz się nim być
dla innych.
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KOPERTKI 2022
Bardżo prosimy, ABY NA PIERWSZEJ KOPERCIE
Z OFIARĄ POCZĄTKOWĄ WPISAĆ IMIĘ,
NAZWISKO ORAZ ADRES. Jest to bardżo ważne,
aby uniknąc jakiejkolwiek pomyłki
sżcżegolnie, że wiele rodżin w roku 2022
ma żestaw kopert ż innym numerem.
Taka korekta numerow była koniecżna
że wżględu na parafian, ktorży nie odebrali
swoich żestawow kopert w roku 2021,
jak rownież wyprowadżili się, lub żmarli.
Bardzo prosimy również o
nieużywanie kopertek z lat poprzednich.
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Poniedziałek 10 stycznia
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże i szczęśliwe rodzicielstwo dla Agaty
i Michała Brozda z okazji 1 rocznicy ślubu
za śp. Grzegorza Derwal - dzieci z
rodzinami
Wtorek 11 stycznia
błagalna w intencji Panu Bogu wiadomej
za śp. Józefa Ogórek - rodzina
Środa 12 stycznia
za śp. siostrę Andrea’ ę Mazur CSSF
oraz zmarłych z rodziny Mazur
za śp. Kazimierza Świątek
Czwartek 13 stycznia
za śp. Danutę Bartczak - rodzina
za śp. Wandę Gałązka - siostra Ewa
z rodziną
Piątek 14 stycznia
za śp. Stanisława Wróblewskiego rodzina Uliński i Bogners
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Danieli Sadowskiej - mąż
Sobota 15 stycznia
za śp. rodziców Joannę i Franciszka Łojek
za śp. Eddy Niedziela - rodzice
za śp. Halinę Trzcińską Kowalczyk
- mąż z dziećmi
Niedziela 16 stycznia
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i
błogosławieństwo Boże dla Gabrieli
i Alexandra z okazji 1 rocznicy ślubu rodzice
za śp. Mariannę i Tadeusza Winiarz
- Zbyszek z rodziną
za parafian i dobrodziejów
za zmarłych z rodzin Podczerwiński
i Antolak
za śp. Marka Mierzwę w 1 rocznicę
śmierci - rodzina
za śp. Sebastiana Kosibę - rodzice i dzieci

W przeciwnym razie
zamkniesz sprawę
stwierdzeniem, że jesteś dobry,
albo stwierdzeniem
równie jałowym
- że jesteś zły.
Ks. Mieczysław Maliński
„ Okruchy Codzienności.”
CO SŁYCHAĆ W NASZEJ PARAFII?

Do wspólnoty Kościoła poprżeż Sakrament Chrztu swiętego żostało prżyjętych 136 osób,
do I Komunii świętej przystąpiło 99 dzieci, do Bierzmowania 84, pobłogosławionych
żostało 45 sakramentalnych związków małżeńskich, a na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadziliśmy 115 osób. Wspolnota nasża jest bardżo duża, dbajmy, więc o siebie,
sżanujmy się nawżajem, a nade wsżystko żabiegajmy o rożwoj życia duchowego w nasżych
rodżinach i wspolnocie polonijnej.

Prżypominamy, że intencje na
Msże Święte ż
intencjami zbiorowymi
podajemy telefonicznie.
Dziękujemy.
905.848.2420

