
Pierwsza Niedziela Adwentu 

1 grudnia 2019 

I czyt. Iz 2:1-5 

II czyt. Rz 13:11-14 
Ref. Psalmu 122: „Idźmy z radością na spotkanie Pana.”  

Ewangelia Mt 24:37-44 
 

CO TO JEST ADWENT? 
 

Adwent pochodzi od łacińskiego „adventus” i oznacza 

przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało 

oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny 

czas przygotowania na przyjście Pana. Teksty liturgiczne 

Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, 

przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i 

przygotowywał świat na przyjście Jego Syna, m.in. Maryję, 

Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego 

oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do 

niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do 

udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i 

pojednania. 
 

GOŚCIE 
 

Dzisiaj serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej 

o. Urbana Pudełko, franciszkanina, który jest odpowiedzialny 

za polskich pielgrzymów w Medjugorie.  
 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, odbędzie się 

uroczyste wprowadzenie na Eucharystię dzieci, które 

przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Ceremonia 

odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 13:00. 
 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MINISTRANCKICH 
 

Dzisiaj, ministranci odnowią przyrzeczenia ministranckie na 

Mszy św. o godz. 13:00.  
 

KAWA I PĄCZKI 
 

Biały Orzeł zaprasza na świąteczny bazar, ciepły posiłek, 

kawę i pączki; 8 grudnia – Towarzystwo Różańca  Św.; 15 

grudnia – Stowarzyszenie Miłosierdzia Bożego; 22 grudnia – 

Grupa Misyjna. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Pierwsza składka w niedzielę: $5,710; składka na renowację: 

$4,289; składka na Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: $760. 

Serdeczne Bóg zapłać! 
 

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE 
 

Najlepszym przygotowaniem podczas adwentu do 

pobożnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia są Msze 

Roratnie, ku czci Maryi. Msze św. roratnie będą odprawiane w 

tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 6:00. Podobnie 

jak w poprzednim roku przygotowaliśmy specjalny 

program Mszy Św. roratnich dla dzieci, które będą 

odprawiane w niedziele 1, 8 i 15 grudnia o godz. 13:00 i w 

tygodniu 3, 5, 10, 12 i 17 grudnia o godz. 19:00. Zachęcamy 

dzieci, aby przychodziły z lampionami. Podczas Rorat będą 

rozdawane zadania do wykonania i dzieci będą losować figurkę 

Świętej Rodziny. 
 

 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają pierwsza środa miesiąca – 

nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; pierwszy 

czwartek miesiąca - dzień, w którym adorujemy Najświętszy 

Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. 

Zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego 

Sakramentu od godz. 8:30 - 18:30. W pierwszy piątek 

miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 15:00 i adoracja 

Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 zakończona 

nabożenstwem pierwszego piątku miesiąca o godz. 18:30. 
 

PIĄTKI KATECHETYCZNE 
 

Serdecznie zapraszamy na cykl katechez w pierwsze piątki 

miesiąca podczas Mszy św. o godz. 19:00, gdzie będzie także  

pierwszopiątkowa liturgia słowa dla dzieci. 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

• Lektorzy i Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii – 

poniedziałek, 2 grudnia, po wieczornej Mszy św. w sali 

Rycerzy Kolumba.  
 

• Ministranci - czwartek, 5 grudnia, o godz. 19:45 w sali 

Rycerzy Kolumba. Spotkanie rozpoczniemy Mszą sw. o 

godz. 19:00. 
 

• Młodzież licealna - High School - środa, 4 grudnia o 

godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. O. Wojciech 

serdecznie zaprasza młodzież, która przyjęła Sakrament 

Bierzmowania.  
 

 

• Młodzież uniwersytecka/college/pracująca do 35 roku – 

piątek, 6 grudnia o godz. 20:30 w sali Rycerzy Kolumba.  
 

• Klub Seniora Św. Kazimierza - we wtorki o godz. 11:00. 

Serdecznie zapraszamy nowych członków.  
 

GODZINA ŁASKI - 8 GRUDNIA W POŁUDNIE 
 

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego 

Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w 

Montichiari we Włoszech powiedziała: “Życzę sobie, aby 

każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono 

Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej 

godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe 

nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone 

będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, 

mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy 

ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby 

ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają 

wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie 

przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. Serdecznie 

zapraszamy, aby modlić się w Godzinę Łaski w kościele św. 

Kazimierza. 
 

9 XII – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

W tym roku, w poniedziałek, 9 grudnia, przypada 

uroczystość Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Jest to 

również święto patronalne Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów. 
Z tej okazji wszystkim Misjonarzom Oblatom życzymy 

radości, że służą Bogu i ludziom oraz opieki Niepokalanej! Z 

okazji święta Oblatów, biuro parafialne będzie zamknięte, w 

piątek, 6 grudnia. 
 

 

 

 

 

 

 



REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

Rekolekcje adwentowe odbędą się od 19 do 22 grudnia. 

Rekolekcje w tym roku poprowadzi O. Arkadiusz Cichla OMI, 

misjonarz z Ukrainy. Rekolekcje rozpoczną się w czwartek, 19 

grudnia, Mszami św. o godz. 10:30 i 19:00. Nauki rekolekcyjne 

w tygodniu w jęz. polskim o godz.: 10:30 i 19:00. W piątek, 

20 grudnia, o godz. 10:30 udzielenie Sakramentu Chorych. 

Rekolekcje zakończą się w niedzielę, 22 grudnia, na wszyskich 

Mszach św., gdzie będzie także zbierana ofiara na kształcenie 

misjonarzy. Kopertki są wyłożone z tyłu kościoła.  
 

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA 
 

Spowiedź przedświąteczna odbędzie się w naszej parafii w 

niedzielę, 22 grudnia od godziny 20:00. Będzie obecnych wielu 

księży. Prosimy, aby każdy zarezerwował sobie ten wieczór i 

skorzystał z Sakramentu Pojednania. Spowiedź w parafii św. 

Maksymiliana Kolbe – 18 i 20 grudnia od godz. 18:00; w 

parafii św. Eugeniusza de Mazenod – 19 grudnia od godz. 

18:00; w parafii Matki Bożej Królowej Polski – 21 grudnia od 

godz. 18:00. 
 

ODWIEDZINY CHORYCH 
 

Ojcowie będą odwiedzać chorych z wizytą przedświąteczną 

podczas rekolekcji. Prosimy o zgłaszanie chorych dzwoniąc do 

biura parafialnego. 
 

INTENCJA MSZY ŚW. W RADIU RODZINA 
 

Informujemy grupy parafialne i osoby indywidualne o 

możliwości zamówienia intencji Mszy św., która jest 

transmitowna w Radiu Rodzina w drugą niedzielę miesiąca, o 

godz. 11:00. Ofiara wynosi $370. Zgłoszenia w biurze 

parafialnym. Audycje są nadawane na stacji AM530 od 

poniedziałku do piątku od godz. 20:00 - 21:00, a w niedziele 

Msza św. jest retransmitowana z polonijnych parafii na fali 

CHIN FM 100.7 od 19:00 - 20:00. Więcej informacji: 

www.radiorodzina.com lub tel. 416-588-0555. 
 

ZEGARKI PAMIĄTKOWE 
 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę, Time is Ticking Inc., kanadyjski projektant zegarków, 

zaprojektował zegarek w limitowanej edycji z japońskim 

mechanizmem Seiko, polskim orłem, pozłacany 24-karatowym 

złotem, grawerowany i ze skórzanym paskiem. Koszt zegarka 

$100 z podatkiem. Zegarki będzie można nabyć, w niedzielę, 8 

grudnia, po Mszach św. w sali parafialnej.  
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2020 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są 

według numerów. Parafianie, którzy mieli numery powyżej 

numeru 708, otrzymali nowe numery.  
 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

Rycerze Kolumba podczas Adwentu będą zbierać żywność 

na Święta Bożego Narodzenia dla ludzi biednych i 

potrzebujących. Prosimy o przynoszenie suchego jedzenia. 

Produkty te można składać do pojemnika z tyłu kościoła. 
 

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE 
 

Pielgrzymka do Guadelupe pod duchowym przewodnictwem o. 

Wojciecha Kurzydło, odbędzie się od 14 do 22 lutego 2020 r. 

Informacje i zapisy Marzena 647-284-163 lub w biurze 

parafialnym (416) 532-2822. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Danutę Smolak – rodzina Rupik 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.12 – 30.12 
 

Za śp. Józefę Dec 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Niedziela, 1 grudnia - 1. Niedziela Adwentu 

8:00 1. W intencji członków Tow. Różańca Św. 

 2. Za śp. Stanisława Zabielskiego – żona i dzieci z rodzinami 

9:30 Za śp. syna Michała Kic i śp. rodziców oraz brata Henryka 

Czarneckich – rodzice, córka i siostra 

11:00 Dziękczynna z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla parafian i 

dobroczyńców – rodzina Czajkowskich 

13:00 Za śp. Marię i Józefa Gaworeckich oraz Zofię i Władysława 

Brączek - dzieci 

18:30 Nieszpory 

19:00 Za śp. Władysława 

PONIEDZIAŁEK, 2 grudnia 

6:00 O zdrowie i Boże błog. dla Moniki z okazji urodzin oraz 

błogosławieństwo, swiatło Ducha Św. i opiekę Maryji dla Ali w 

czasie w podróży  

8:00 O Boże błog. dla Oriany, Piotra, Zoriany i Juliana 

18:30 Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP 

19:00 1. W intencji Lektorów i Nadzw. Szafarzy Eucharystii 

 2. Za śp. Tadeusza Słowik – żona i syn 

WTOREK, 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

6:00 O błogosławione owoce dla wszystkich uczestniczących w 

Roratach w naszej parafii 

8:00 Za śp. Mariana Sapkowskiego – Monika z rodziną 

18:30 Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP 

19:00 1. Za śp. Józefa Hrycewicz, zmarłych z rodziny i przyjaciół – 

Barbara Hrycewicz 

 2. Za śp. Anastazję Pieśniewską - Teresa 

ŚRODA, 4 grudnia – św. Barbary, dziewicy i męczennicy 

6:00  

8:00 1. Za zmarłych z rodzin Janików i Forysiów – Józef  

 2. Za śp. Jana – Józef i Maria Tobola 

18:30 Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 5 grudnia – św. Saby z Jerozolimy 

6:00  

8:00 Dziękczynna z prośbą o umocnienie wiary i powrót do Kościoła 

i sakramentów świętych dla córek Ewy i Anny – Irena Babiarz 

18:30 Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP 

19:00 1. Za śp. Wojciecha Marusarz - rodzina 

 2. Za śp. Piotra Czajkowskiego – rodzina Taras 

PIĄTEK, 6 grudnia – św. Mikołaja, biskupa  

6:00  

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Władysława 

Kuszelewskiego z okazji 97. urodzin – dzieci z rodzinami 

 2. Dziękczynna z prośbą o światło Ducha św. i rozwiązanie 

trudnych spraw dla córki - mama 

18:30 Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP 

19:00 Za śp. Edwarda Montowskiego (30. rocznica) – córka Maryla 

SOBOTA, 7 grudnia – św. Ambrożego, biskupa i Dr. Kościoła 

8:00 1. Za śp. rodziców Czesława i Helenę – o. Kazimierz 

 2. Za śp. Teodozję (Edna) Kędzior i zmarłych z rodzin Sajdak i 

Kobak - córki z rodzinami 

18:30 Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP 

19:00 1. Za śp. Władysławę i Jana Przybycień – córka Stasia 

 2. Za śp. Jerzego Rucińskiego – Danuta z córkami 

Niedziela, 8 grudnia - 2. Niedziela Adwentu 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Ludwika Broniak oraz Krzysztofa i Mariannę Broniek – 

Alicja Grzelak z rodziną 

11:00 Za Parafian 

12:00 Godzina łaski 

13:00 Za śp. Walerię i Błażeja Błażejewicz i zmarłych z rodzin 

Błażejewicz i Marszałek – wnuczka z rodziną 

18:30 Nieszpory 

19:00 Za śp. Mariannę i Stanisława Kowalczyk – córka z rodziną 


