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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 35, 1-6a. 10) 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawi  

 
 PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 146, 7. 8-9a. 9bc-10) 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić 
 

DRUGIE CZYTANIE (Jk 5, 7-10) 
Pan jest blisko  

 
EWANGELIA (Mt 11, 2-11) 

Na Chrystusie spełniają się proroctwa  

 

Poniedziałek 12 grudnia 

Matki Bożej z Guadalupe 

8:00 Za śp. Stanisławę i Tadeusza Gawron  

10:00 REKOLEKCJE 

 Za śp. Ninę i Artura Kazimiro, Zenona 

 Brzezińskiego, Janusza Wiśniewskiego, 

 Józefa Kwiek - rodzina 

19:00 REKOLEKCJE 

 O szacunek dla życia od poczęcia do  

 naturalnej śmierci - Pro Life 

 Dziękczynna z okazji urodzin córki Justyny 

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże 

Wtorek 13 grudnia 

8:00  Za śp. mamę Henrykę Bartczak - córka 

 Małgorzata    

10:00 REKOLEKCJE 

 O miłosierdzie Boże dla Anety i Mirosława 

  z rodzinami 

19:00 REKOLEKCJE 

 Za śp. Genowefę Niznik (11 rocz.) - córka 

 z rodziną 

 Za zmarłych z rodzin Wielgus i Łuczak 

  - Diana Wielgus 

 

Środa 14 grudnia 

Św. Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła 

8:00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Anny  

 i Władysława Szczech z rodziną 

 Za śp. Weronikę i Alberta Janik - rodzina 

10:00 REKOLEKCJE 

 Za śp. Stanisława Wojtowicz - żona 

19:00 REKOLEKCJE 

 Za śp. Marię i Józefa Jemioło - córki 

 z rodzinami 

 
Czwartek 15 grudnia 

8:00 Za śp. Natalię, Michała i Adama Dec 

 - syn z rodziną 

19:00 REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 Za śp. Marię i Wincenta Kubisztal - córka 

 z rodziną 

 Za zmarłych z rodzin Krawczyk  

 i Ślusarczyk 

 

Piątek 16 grudnia 

8:00 Za śp. Edwarda Kulina (10 rocz.) - bracia 

 z rodziną 

19:00 REKOLEKCJE DLA DZIECI 

 O dary Ducha Św. dla Avy Vincent z okazji 

 15 urodzin - dziadkowie 

  Za zmarłych z rodzin Białoszewskich 

  i Urbanowicz   

 
Sobota 17 grudnia 

Św. Łazarza, biskupa 

8:00 Roraty 

 Za zmarłych z rodzin Pyrczak, 

 Stankiewicz, Dernecki i Puchta 

17:00 Za śp. Annę Łęczyńską (1rocz.) - córka 

 z rodziną  

19:00 Za śp. Jana Kanty i Annę Dusza - córka 

 z rodziną 

 
Niedziela 18 grudnia 

8:00 Za śp. Tadeusza Antonik (7 rocz.) - rodzina 

9:30 Za śp. Jadwigę (31 rocz.) 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 Za śp. rodziców Annę i Józefa Osadców 

 oraz zmarłych z rodziny - córka  

14:30 Za śp. Janinę Ogórek (7 rocz.) - córka  

 z rodziną 

18:30   Nieszpory Adwentowe 

19:00 REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 

 Za śp. Danutę Pisarek - dzieci i mąż 

 

Intencja papieska  
na miesiąc grudzień 2022  

 
Za organizacje wolontariatu  

Mó dlmy się, aby órganizacje wólóntariatu 
 i zajmujące się prómócją człówieka znalazły 

ósóby pragnące angaz ówac  się na rzecz  
dóbra wspó lnegó óraz aby szukały wciąz  
nówych dró g wspó łpracy na póziómie 

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

CHRZTY 
Kamila Wilde Kalinowski 

córka Juliet i Kamila 

Różaniec prowadzi Róża nr.1 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR  
OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

 ŚLUBU W PIĄTEK 30 XII o godz. 19:00.  
Zgłószenia przyjmuje biuró parafialne.  

NA KAWĘ i PĄCZKI 

 zaprasza Pró-Life 

Jezus Chrystus jedyną nadzieją 
 
Byłoby wielkim błędem oskarżać Jana 
Chrzciciela o zwątpienie w wierze. 
Czytając Ewangelię z perspektywy XXI 
wieku, w sytuacji, w której nie tylko 
zapewnione mamy bezpieczeństwo, 
ale także pewnego rodzaju dobrobyt, 
pytanie zadane przez Jana Chrzciciela 
nie brzmi tak dramatycznie, jak  
powinno. Jest bowiem w istocie  
niezwykle dramatyczne: Czy to już? 
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też mamy czekać na kogoś innego? 
Dla Jana Chrzciciela, uwięzionego  
i ogołoconego, Jezus Chrystus jest 
ostatnią nadzieją. Jedyną nadzieją. 
Jeśli to nie On wypełni Boże obietnice, 
życie Jana Chrzciciela okaże się  
zmarnowane, będzie porażką.  
Odpowiedź ma głęboko mesjański  
charakter. I z pewnością wystarczy 
Janowi, który umie ją odczytać. 
 
Panie Jezu Chryste, podnieś mnie  
z mojej śmierci. Ogłoś mi Dobrą  
Nowinę. Ty żyjesz i królujesz na  
wieki wieków. Amen.  

KARTKI ŚWIĄTECZNE  ORAZ OPŁATKI 
(poświęcone) są do nabycia w holu  

kościoła oraz w biurze parafialnym. 
 

Kartki Świąteczne $1.75 
Trzy duże opłatki $2.50   
Dwa małe opłatki $1.50 

Poniedziałek, 12 grudnia 
Grupa Pro Life zaprasza dó  

wspó lnej módlitwy  
pó wieczórnej Mszy Ś więtej  

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ   
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 
Naprawdę: jeszcze bardziej  

zakochasz się w Jezusie Eucharystycznym! 
 

W dzisiejszym biuletynie 5 niespódzianka: 
5. ODKRYWASZ, ŻE ADORACJA JEST  

WDRUKOWANA W NASZE SERCA 
Im więcej czasu spędzasz na adóracji ódkrywając, 
z e Bó g jest Bógiem, któ ry kócha i chce spędzac   
z tóbą czas, tym bardziej pragniesz Gó adórówac   
i byc  z Nim. Jes li adóracja stała się juz  czynnós cią 
códzienną, móz esz czuc  się wręcz pódniecóny 
perspektywą pónównegó wyjs cia na adórację! 

Adoracja jest uzależniająca. Nie tylkó z pówódu 
tegó, có móz emy zyskac  dla nas samych, lecz  
dlategó, z e zóstalis my stwórzeni dó adóracji.  

Jak mó wimy pódczas mszy s więtej, jest tó „gódne  
i sprawiedliwe” – pówinnis my dziękówac  Panu! 

Adoracja jest wdrukowana w nasze serca,  
a „nasze serca są niespókójne, dópó ki nie spóczną 

w Nim” (Dziękuję, Ś więty Augustynie!)! 
 

Dziś III niedziela Adwentu nazywana niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Ma ona odnowić w nas świadomość, że Bóg jest blisko nas, z nami,  
że oto za chwilę będziemy obchodzić pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa, którego przyjście przyniosło nam odkupienie, a więc dar życia wiecznego. 

Niedziela "Gaudete" jest jednym z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego, który wyraża przewagę 
 światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. Dzisiaj zapalamy na wieńcu różową świecę. 

Rekolekcje Adwentowe 2022 
 z Ojcem Pawłem  Szlacheta OMI,  

Nauki rekolekcyjne rozpoczęły się w 
sobotę, 10 grudnia, o godzinie 19:00  
i zakończą się w środę, 14 grudnia. 

 

Niedziela - 11.XII. -  
wszystkie Msze święte;  

Poniedziałek - 12.XII. – 10:00 i 19:00; 
Wtorek - 13.XII. - 10:00 i 19:00;  
Środa - 14.XII. - 10:00 i 19:00;  

 
Zapraszamy na adorację i spowiedź 

godzinę przed rekolekcyjną Mszą św.  

UWAGA!  
Ze względu na REKOLEKCJE i ŚPOWIEDZ  

nie będzie Mszy s w. z intencjami 
zbiórówymi 14 i 21 oraz 28 XII.  Kalendarz  parafialny 2023 

  jest dostępny.  Koszt $5  

 REKOLECJE DLA DZIECI 
15 - 17 GRUDNIA  

Msza Św. Roratnia o godz. 19:00  
(Prosimy o przyniesienie lampionów) 

TRWAJĄ REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY  
W każdą niedzielę Adwentu o godz. 19:00 

 z kazaniem w języku angielskim. 
Przyjdź i zaproś innych! 

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA 
Poniedziałek, 19 grudnia, gódz. 18:00 – 21:00 

Środa, 21 grudnia, gódz. 18:00 – 21:00  

 
Nie ma spowiedzi 24, 25 i 26 grudnia 2022r  

KOPERTKI PARAFIALNE 
na rok 2023 są wyłożone w sali pod 

kościołem w kolejności alfabetycznej. 
Bardzo prosimy o sprawdzenie czy 

numer na nalepce (label) jest zgodny 
z tym na kopertkach. Jakieś niezgod-

ności prosimy zgłosić do biura  
parafialnego. Jednocześnie prosimy  

o nie korzystanie z kopert na  
2023 rok w tym roku.  

PROGRAM ŚWIĄTECZNY. Prósimy, aby kaz da 
ródzina zaópatrzyła się w program świąteczny, 
któ ry wyłóz óny jest w przedsiónku kós cióła.                            

WYSZYŃSKI  
ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 

Ten film, tó ópówies c  ó człówieku, któ ry  
w óbliczu wójny musi dókónywac  trudnych  
wybóró w i ódpówiedziec  sóbie na pytanie  

„Jak miłówac  nieprzyjació ł, kiedy przyszłó nam 
dó nich strzelac ?” Rez yser i scenarzysta Tadeusz 

Śyka pragnął w filmie wyjas nic , dlaczegó  
włas ciwie kard. Wyszyn ski pówinien byc   
beatyfikówany. Czegó takiegó dókónał, z e 
 nalez y mu się miejsce ws ró d s więtych? 

Projekcja filmu: 
16 grudnia godz.19:30 Hamiltón,  
                           Kós ció ł s w. Śt. Kóstki 
17 grudnia godz.16:00 Tóróntó  
                           Kós ció ł s w. Kazimierza 
18 grudnia godz.16:00 Mississauga,  
                           Kós ció ł s w. Maksymiliana Kólbe 

Zapraszamy ! 

MŁODZIEŻ ZAPRASZA 
Niedziela, 11 grudnia  

- wyprzedaz  s wiec na stó ł wigilijny                     
- wyprzedaz  kawy i herbaty misyjnej 
Niedziela, 18 grudnia - s wiąteczna  
wyprzedaz  mróz ónych pierógó w  

 
Młódziez  prówadzi zbió rkę butelek pó  

piwie, winie, alkóhólu óraz  
puszek pó piwie. Butelki przynósimy  
w pudełku i zóstawiamy w garaz u  
w  zachódniej częs ci parkingu. 

Niedziela 11 grudnia, godz.15:30  
Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  
i bierzmowania w sali parafialnej po polsku i w kościele po angielsku. 

Koło Przyjaciół Misji 
 niedziela 11 grudnia zaprasza dó  
wzięcia udziału w adwentówej akcji  

pómócy dla Madagaskaru:   
„Świąteczna Paczka i Gorący Posiłek”. 
Nasze ófiary ( $10, $15,$30) pómógą  
przetrwac  najbiedniejszym  miesiące  
suszy óraz sprawiają radós c  dziecióm  

z ótrzymanych prezentó w. 
 

Wielkie Bóg zapłać.                 

KWIATY DO ŻŁÓBKA 
Jes li któs  z parafian chciałby ófiarówac  

kwiaty dó z łó bka Pana Jezusa, tó prósimy  
o Gwiazdy Betlejemskie - Poinsecje -  

w czerwonych i białych  kolorach  
oraz różnych rozmiarach . 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ! 

o. Wilhelm Rozmysłowski OMI  
Ródzina Rózmysłówskich, mieszkająca  

na Kujawach w wójewó dztwie  
sandómierskim, była typówą ródziną  

ó wczesnych realió w wiejskich: była liczna i bardzó 
patriótyczna, ódznaczała się miłós cią dó ziemi  
i głębóką wiarą w Bóga, darzyła tez  wielkim  

szacunkiem Najs więtszą Maryję Pannę. W tym  
s ródówisku silnych więzi ródzinnych i patriótyzmu 

20 czerwca 1939 r. uródził się Wilhelm  
Rózmysłówski. W 1945 róku Wilhelm rózpóczął 
naukę w szkóle pódstawówej na Kujawach, któ rą 
ukón czył siedem lat pó z niej w Kónarach. Pódczas 
dziewiątej klasy w Klimóntówie Wilhelm przerwał 
naukę na ókres dwó ch lat, aby pómó c ródzinie w 
góspódarstwie. W tym czasie póczuł tez , z e rózwija 
się w nim wyraz ne pówółanie dó kapłan stwa i z ycia  

zakónnegó. W 1956 róku wstąpił dó junióratu  
óblackiegó w Markówicach. W 1959 róku zóstał 
nówicjuszem w Ś więtym Krzyz u, a rók pó z niej  

pódjął studia filózóficznó-teólógiczne  
w schólastykacie óblackim w Obrze. 30 czerwca 

1966 róku biskup póznan ski Tadeusz Etter udzielił  
ó. Wilhelmówi s więcen  kapłan skich. O. Wilhelm  
rózpóczął pracę duszpasterską w Lublin cu,  

przygótówując się jednóczes nie dó wyjazdu dó  
Kanady. W styczniu 1967 róku wraz z ó. Kózakiem 

OMI i ó. Janem Śzkódzin skim OMI, ó. Wilhelm  
wyruszył dó Kanady. Byli pierwszą grupą  

Oblató w, któ ra ópus ciła kómunistyczną Pólskę 
 pó II wójnie s wiatówej.  

W Kanadzie ó. Wilhelm słuz ył w wielu óblackich  
parafiach, dla przykładu: Ś w. Śtanisława Kóstki w 

Tóróntó, następnie w Edmóntón, Winnipeg  
i pónównie w Tóróntó. Przez 15 lat słuz ył w parafii 
s w. Maksymiliana Kólbe w Mississaudze. Znany był 
ze swójej pracówitós ci i óddania w sprawówaniu 
sakramentu pójednania. Z siedmiórga ródzen stwa 
ó. Wilhelma z yje dzis  tylkó jedna sióstra. Obóje jegó 
ródzice nie z yją. Ulubiónym zajęciem ó. Wilhelma  

w wólnym czasie byłó zbieranie znaczkó w, hódówla 
ptakó w s piewających i óbserwacja dzikiej przyródy 

óraz dzielenie się wszystkim, có pósiadał  
z pótrzebującymi. Przez óstatnie 14 lat przebywał 
w Dómu starós ci im. Mikółaja Kópernika, gdzie 

ódszedł dó Pana 4 grudnia 2022 róku pó  
83 latach z ycia i 56 latach kapłan stwa óraz  
62 latach z ycia zakónnegó jakó Misjónarz  

Oblat Maryi Niepókalanej. 
 

Wieczny odpoczynek  racz Mu dać Panie! 

W niedzielę, 18 grudnia  
druga składka przeznaczóna  

będzie na remónty  
naszegó Kós cióła.  

Serdecznie dziękujemy  
za Wasze wsparcie! 
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