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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 11, 1-10) 
Przyjście Mesjasza, Króla sprawiedliwego 

 
 PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 72, 1–2, 7–8, 12–13, 17) 
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie 

 
DRUGIE CZYTANIE (Rz 15, 4-9) 

Chrystus zbawia wszystkich ludzi  
 

EWANGELIA (Mt 3, 1-12) 
Nawracajcie się, bo bliskie jest  

królestwo niebieskie  

Poniedziałek 5 grudnia 

Św. Saby z Jerozolimy, kapłana 

8:00 Za śp. Apolonię i Antoniego  

 Maksimowskich - syn Edward z rodziną 

19:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

 syna Mariusza Zegan w dniu urodzin 

  - mama 

 Za śp. Andrzeja Socha i Aleksandra 

 Ruszczyk 

 

Wtorek 6 grudnia 

Św. Mikołaja, Biskupa 

8:00  Za śp. Juliana Lizoń (36 rocz.) - syn  

 z rodziną 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora  

19:00 Za śp. Janinę Front i Aleksandrę Mistela 

 - Robert z rodziną 

 Za śp. Władysławę Robak - syn z rodziną 

 

Środa 7 grudnia 

Św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła 

8:00 Za śp. Andrzeja Romana Andrzejewskiego 

 (2 rocz.) - siostra 

 Dziękczynna z otrzymane łaski i dar życia 

 z prośbą o zdrowie dla Urszuli w dniu 

 urodzin 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 8 grudnia 

Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
8:00 Za śp. Adelę Głogowską (5 rocz.) - córka 

19:00 Za śp. Jerzego Scieszka - żona i dzieci 

 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  

 oraz opiekę Matki Niepokalanej dla 

 rodziny Rogala 

 

Piątek 9 grudnia 

8:00 Za śp. Leokadię Świercz 

19:00 Za śp. Zygmunta Kucz - syn z rodziną 

 Za śp. rodziców Zofię i Jerzego Pudełko 

 oraz wszystkich zmarłych z rodziny 

  - córka z rodziną 

 
Sobota 10 grudnia 

N.M.P Loretańskiej 

8:00 Roraty 

 Za śp. Marię i Jerzego Redel, Annę 

 i Aleksandra Studzińskich oraz zmarłych 

 z rodziny 

17:00 Za śp. Franciszka Boczkowski (5 rocz.) 

 - córka z rodziną  

19:00 Za śp. Tadeusza Gal Gawron (6 rocz.) 

 - siostra z rodziną 

 
Niedziela 11 grudnia 

8:00 Za śp. Józefa Miś i Mariana Miś - syn 

 i brat  rodziną 

9:30 Za śp. Annę i Stanisława Kopycki oraz ich 

 syna Stanisława - córka 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 Za śp. Lucynę Wołoszczak (15 rocz.) 

 - dzieci z rodzinami 

14:30 Za śp. Ewę Konaszenko - rodzice 

18:30   Nieszpory Adwentowe 

19:00 REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 

 Za śp. Filomenę Belza - wnuk z rodziną 

 

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 

międzynaródówym.  

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

CHRZTY 
Gia Josephine Malek DiValentin 
córka Kristiny i Andrew 

Harlow Jeane Dompierre 
córka Natashy i Jean-Simón’a 

Victoria Laktionov 
córka Kaliny i Gennady’a 

William Theodore Ozimek 
syn Jacqueline i Adriana 

Różaniec prowadzi Róża nr.58 

NA KAWĘ i PĄCZKI 

 zaprasza Ródzina Ró z an ca 

Bądźmy echem Boga 
 
Jeżeli Jezus jest Sło wem Boga, a Jan  
Chrzciciel jest głosem, który to Słowo 
przekazał, my możemy stać się echem, 
dzięki któremu ów głos słyszalny będzie 
przez wieki. Każdy z nas wezwany jest do 
tego, by wołać: Przygotujcie drogę Pana! 
Wyprostujcie Jego ścieżki! Trzeba jednak 
pamiętać o tym, że w pierwszym rzędzie to 
wołanie skierowane jest do każdego z nas, 
że to my – echo Boga – mamy się jako 
pierwsi nawrócić, jako pierwsi mamy  
wyprostować swoje ścieżki. Wydajcie 
owoc godny nawrócenia – naucza Jan 
Chrzciciel. Nie jesteśmy ani wyjątkowi, ani 
uprzywilejowani: nawet z tych kamieni 
Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. 
Jeśli jednak my zamilkniemy, kamienie  
wołać będą. Jeżeli ludzie zaczną żyć jak 
kamienie, kto ogłosi dobrą nowinę o  
nadejściu Mesjasza? 
 
Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że głos  
Jana Chrzciciela dociera bardzo głęboko do 
mojego serca. Wzbudź we mnie  
pragnienie, bym jak on zapowiadał  
światu Twoje przyjście. 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 

10 NIESPODZIANEK CZĘSTEJ   
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU 
Naprawdę: jeszcze bardziej  

zakochasz się w Jezusie Eucharystycznym! 
 

W dzisiejszym biuletynie 4 niespódzianka: 
4. MOŻESZ CZASAMI DOŚWIADCZYĆ NUDY.  

WYTRWAJ! 
Tó nórmalne! Póra, aby dójrzec ! Będą mómenty, 

kiedy adóracja wyda się wszystkim, tylkó nie czyms  
wspaniałym. Rózpraszasz się, twóje mys li zaczynają 
gdzies  wędrówac .   Prawdópódóbnie na póczątku 
adóracja była pełna wspaniałych uczuc , ale pótem… 

nie! Ale to nie pozbawia samej adoracji jej  
wartości ani prawdy. Nasza wiara tó cós  więcej niz  
uczucia. Bó g nadal pracuje w tóbie. Takie jest pięknó 
Wcielenia – Bó g stał się człówiekiem, wstąpił we 

wszystkie nasze stresy, strachy, próblemy 
 i, óczywis cie, takz e w naszą nudę.  

Pamiętaj, z e pómimó iz  w czasie jednej gódziny  
spędzónej na adóracji łapiesz się có parę chwil na 
tym, z e gdzies  ódbiegłes  ód Niegó, z e twóje mys li 
wędrują gdzies  dalekó, pómimó tegó wszystkiegó 
włas nie ófiarówujesz Bógu najlepszy z móz liwych 
prezentó w – swó j czas i swóje tówarzystwó. I nie 
zapóminaj, z e wiara katólicka nie ópiera się na  

uczuciach, na słuchaniu Bóga mó wiącegó  
nieustannie dó ciebie. Bóg rzeczywiście  

wielokrotnie milczy, przemawia dó nas raczej 
przez wydarzenia dnia códziennegó niz  przez  

nadprzyródzóne znaki. I dlategó pódczas adóracji  
móz esz dós wiadczyc  przyjemnych ódczuc  – có  

częstó się zdarza – ale móz esz takz e nie ódczuwac  
niczegó. I wszystko jest w porządku – wystarczy 
trwac , pórzucic  pragnienie niemądrych dóznan   
i miec  wiarę. Sprawiedliwy żyje z wiary, nie  
pótrzebujemy znakó w, cudównós ci, wstrząsó w,  

wizji i nadprzyródzónych wydarzen , aby  
kóchac  i adórówac  Bóga. 

Dzisiaj jest II niedziela Adwentu, czasu przygotowania naszych serc na Boże Narodzenie, ale również na ponowne Jego przyjście. Jak to osiągnąć? Musimy oczyścić to,  
co zasłania nam Boga, czyli przystąpić do sakramentu pokuty i każdego dnia nawracać się z własnych słabości. Być gotowym na spotkanie z Jezusem jest  

najważniejszym zadaniem, więc otwórzmy nasz serca, aby to spotkanie było owocne. Dzisiaj zapalamy kolejną świecę na wieńcu. Wieniec to symbol okręgu,  
czyli nieskończoności Boga, jak i symbol Ziemi. To znak, że przeżywamy pewne powtarzalne cykle, tak jak ziemia ma swoje pory roku.  

Liturgia też ma swój cykl, dzięki czemu co rok możemy świętować bożonarodzeniową nadzieję.  

Serdecznie zapraszamy na  
Rekolekcje Adwentowe 2022 

10 - 14 GRUDNIA 2022 
 Póprówadzi je Ojciec Paweł Szlacheta OMI,  

Misjónarz z Ukrainy 

UWAGA!  
Ze względu na REKOLEKCJE i SPOWIEDZ  

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

Intencje mszalne zamó wióne na 14 XII  
zóstaną ódprawióne 7 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  

Dom Rekolekcyjny Królowej Apostołów 
órganizuje dzien  skupienia dla ósó b 

 pógrąz ónych w z ałóbie. 
Sobota, 10 grudnia, 9:00 – 15:00 
Temat: „Niech uzdrawiające ręce  
Jezusa błogosławią was pokojem 

 i uzdrowieniem” 
Kószt: 45.00  w cenie wliczóny lunch 

Kóntakt: 905-278-5229 lub óffice@qóa.ca 

KOPERTKI PARAFIALNE 
na rok 2023 są wyłożone w sali pod 
kościołem w kolejności alfabetycz-
nej. Bardzo prosimy o sprawdzenie 

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

niezgodności prosimy zgłosić do 
biura parafialnego. Jednocześnie 

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

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
Trwa Nowenna przed Uróczystós cią  

Niepókalanegó Póczęcia Najs więtszej Maryi Panny. 
Nówenna jest półączóna z przygótówaniem 
duchówym dó pós więcenia się Maryi wg.  

s w. Maksymiliana Kólbe.  
8 grudnia w dniu uróczystós ci, ó gódz. 19:00  

pódczas Eucharystii, nastąpi óbrzęd  
pós więcenia się Niepókalanej.   

O. Paweł Szlacheta OMI  
uródził się w Warszawie  
9-egó czerwca 1985r.  

W 2004 róku wstąpił dó  
Zgrómadzenia Misjónarzy Oblató w 
Maryi Niepókalanej rózpóczynając nówicjat  
na S więtym Krzyz u. Otrzymał s więcenia  

kapłan skie 21 maja 2013 r. óraz óbediencje 
dó Turkmenistanu, gdzie pracówał 4 lata. 
Następnie rózpóczął pracę na Ukrainie -  

w Kijówie w parafii s w. Mikółaja przez 3 lata, 
pótem w Sławutyczu przez rók 
 i juz  drugi rók słuz y w Półtawie.  

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  
NA REKOLECJE Z OJCEM PAWŁEM        

Piątek, 9 grudnia 
Wspólnota Uwielbienia Adoremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Sakramencie,  
Przyłącz się i zaproś innych! 

Msza S w. dla człónkó w Klubu Senióra   
wtorek, 6 grudnia godzina 10:00 

Spótkanie ódbędzie się  pó  
Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

8. XII– Czwartek Uroczystość  
Niepokalanego Poczęcia NMP  

Święto Patronalne Ojców Oblatów 
 Maryi Niepokalanej  

 Otoczmy naszych ojców modlitwą, niech Maryja 
Niepokalana z matczyną czułością wspiera ich 
swoją obecnością i wstawiennictwem u Pana.  

 
 GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA 

od godz. 12:00 - 13:00 
„Dzięki módlitwie w tej gódzinie, zes lę wiele łask 
dla duszy i ciała. Będą masówe nawró cenia. Dusze 
zatwardziałe i zimne jak marmur póruszóne będą 

łaską Bóz ą i znó w staną się wierne  
i miłujące Bóga. Jest móim z yczeniem, aby ta  
Gódzina była rózpówszechnióna. Wkró tce  
ludzie póznają wielkós c  tej Gódziny Łaski”. 

Lista wyjeżdzających na Światowe Dni 
Młodzieży jest już zamknięta. 

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 

Syka 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. St. 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, 4 grudnia - wyprzedaz  s wiec na 

stó ł wigilijny 
Niedziela, 18 grudnia - s wiąteczna  
wyprzedaz  mróz ónych pierógó w  

 
Od 4, grudnia  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 
w niedzielę 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. 

8 grudnia biuro parafialne jest nieczynne  

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.missio.org.pl/DOKUMENTY/foto/advent.gif&imgrefurl=http://www.missio.org.pl/DOKUMENTY/homilia_30.html&usg=__yykZDh0y9uEmaP_xI-6Pvi65H1I=&h=220&w=200&sz=4&hl=pl&start=42&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=NlSfBdLHd5YNAM:&tbnh

