
Trzecia Niedziela Zwykła 

26 stycznia 2020 

I czyt. Iz 8:23b-9:3 

II czyt. 1 Kor 1:10-13, 17 
Ref. Psalmu 27: „Pan moim światłem i zbawieniem moim.”  

Ewangelia Mt 4:12-23 
 

W minionych tygodniach odeszli do Boga: 

Zofia MAZUR 

Zofia SALVOR 

Stanisław KRYŃSKI 

Stanisława RÓŻYCKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 
 

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela 

zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela 

Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji 

oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wypada ona w tym okresie 

roku liturgicznego, w którym jesteśmy wezwani do 

wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy 

o jedność chrześcijan. „Nie jest to przypadek: celebrowanie 

Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, 

ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie 

wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i 

autentycznej jedności” – czytamy w w Liście apostolskim 

„Aperuit illis”, ogłoszonym 30 września 2019 r. 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO I DZIEŃ ŻYCIA 

KONSEKROWANEGO 
 

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto 

OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. Czyni to na pamiątkę 

ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, 

Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. Święto Ofiarowania 

związane jest z tejemnicą Narodzenia Pańskiego i dlatego 

jeszcze tego dnia wolno śpiewać kolędy. To także DZIEŃ 

ŻYCIA KONSEKROWANEGO, a w polskiej tradycji - 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ. Siostry i bracia 

zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni jerozolimskiej, 

ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Pamiętajmy 

w naszych modlitwach o Ojcach Misjonarzach Maryji 

Niepokalanej i Siostrach Misjonarkach Chrystusa Króla, którzy 

posługują w naszej parafii. Poświęcenie świec w naszym 

kościele odbędzie się podczas Mszy św. 
 

SKŁADKA NA FUNDUSZ RENOWACYJNY 
 

Dzisiaj, zbierana będzie druga składka przeznaczona na 

fundusz renowacyjny. Kopertki są w rocznych zestawach i z 

tyłu kościoła.  
 

FUNDUSZ WSPARCIA POLSKICH MISJONARZY 
 

W niedzielę, 2 lutego będzie zbierana druga składka na 

prace misyjne Misjonarzy Oblatów. Nasi ojcowie pracują w 

65 krajach świata. Swoją działalność misyjną rozpoczęli ponad 

170 lat temu. W ostatnich latach ojcowie udali się do nowych 

placówek misyjnych w Wietnamie, Afryce, Białorusi, Ukrainie 

i Rosji. W wielu wypadkach muszą budować wszystko od 

podstaw (zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym). 

Muszą również w bespośredni sposób pomóc biednym 

ludziom, wśród których pracują i do których zostali posłani. 

Kopertki są w zestawach rocznych jak również z tyłu kościoła. 

Bóg zapłać za Waszą ofiarność! 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – dzień 

poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.  
 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Przygotowanie do Chrztu św. dla rodziców i rodziców 

chrzestnych w języku angielskim odbdędzie się w 

poniedziałek, 27 stycznia o godz. 7:45 p.m. w sali Rycerzy 

Kolumba. 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

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

Serdecznie zapraszamy nowych członków.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. 

o godz. 11:00. 
 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 
 

Pięknym polskim zwyczajem jest KOLĘDA – Odwiedziny 

Duszpasterskie w naszych domach. Tak jak w ubiegłym roku 

będziemy odwiedzać naszych parafian, aby wspólnie pomodlić 

się i pobłogosławić mieszkanie. Kolędę można zamówić 

telefonicznie lub wypełniajac formę zgłoszeniową, która jest 

wyłożona z tyłu kościoła. Z zainteresowanymi będziemy 

kontaktować się telefonicznie. 
 

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 (opłata za 1 godzinę czasu 

antenowego). 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. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2020 
 

Kopertki można odbierać z tyłu kościoła, ułożone są według 

numerów. Parafianie, którzy mieli numery powyżej numeru 

708, otrzymali nowe numery. Zaświadczenia podatkowe za 

każdy rok są wysyłane pod koniec lutego.  
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania zaświadczeń 

podatkowych za rok 2019. Prosimy parafian, którzy w ostatnim 

czasie zmienili miejsce zamieszkania o poinformowanie nas o 

nowym adresie. Można to uczynić telefonicznie (416) 532-

2822. Zaświadczenia do podatku zostaną wysłane pocztą do 

wszystkich zarejestrowanych parafian na początku lutego. 
 

ZESZŁOROCZNE PALMY DO SPALENIA 
 

UWAGA! Do 16 lutego można przynosić do zakrystii lub 

biura parafialnego poświęcone palmy z minionych lat. Palmy 



będą spalone, a popiół zostanie wykorzystany do poświęcenia 

głów w Środę Popielcową, 26 lutego.  
 

SPECJALNY WIECZÓR DLA MAM I CÓREK 
 

Serdecznie zapraszamy mamy z córkami w piątek, 27 

marca 2020 r. od godz. 7pm do 10pm na prelekcje 

przeznaczone specjalnie dla dziewcząt w wieku 14-18 lat i 

ich mam. Program składa się z serii dynamicznych prelekcji 

mających na celu dwa aspekty: ożywienie wiary i radość, które 

powinny istnieć w relacji pomiędzy matką i córką. 

Wychowywanie dziewcząt w dzisiejszej kulturze jest bardzo 

trudne i jesteśmy tutaj, aby pomóc! Tematy prelekcji: Co czyni 

kobietę Panią; Mniej stresu i wyczerpania; Moc modlitwy. 

Bilety $25. Rejestracja: www.dynamicwomenfaith.com 
 

KONFERENCJA DLA KOBIET KATOLICKICH 
 

11. Konferencja dla Kobiet Dynamic Women of Faith 

odbędzie się w sobotę, 28 marca 2020 r. w Le Treport Banquet 

Hall, 1075 Queensway E, Mississauga, w godz. od 8:30 do 

17:00. Bilety $65 z lunchem. Przyjdź i dowiedz się Jak 

podążać za swoim sercem, Poznaj nowych przyjaciół, Poznaj 

prawdziwą kobiecość, Wzrośnij duchowo, Zwiększ zaufanie w 

sprawach wiary. Gośćmi konferencji będą Kimberly Hahn i 

Colleen Campbell. Więcej informacji i rejestracja 

www.DynamicWomenFaith.com  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2020 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. rodziców i rodzeństwo z rodziny Łoboda – córka i 

siostra Stanisława 

Za śp. Eugeniusza Kolowski i jego córkę Margaret De Zen – 

Stenia 

Za śp. Jasię, Ryszarda, Piotra i Antoninę Puzio, siostry Marie 

Polinkiewicz, Antoninę Puzio i Weronikę Nierychło – Danuta i 

Waldemar Młodziński 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 31.01 – 29.02 
 

Za śp. Mariana Sapkowskiego – żona  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Nowy Rok - $7196.00 

Ofiara początkowa na kopertki parafialne - $2485.00 

Niedziela, 5 stycznia - $5778.00 

Niedziela, 12 stycznia - $4819.00 

Niedziela, 19 stycznia - $3466.00 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 26 stycznia 

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

dla dzieci, wnuków oraz Jana i Eli z rodziną - babcia 

9:30 O zdrowie i Boże błog. dla Eli Wicik z okazji 50. 

rocznicy urodzin – mama i brat z rodziną 

11:00 1. Za Parafian 

 2. W intencji pomordowanych Polaków w obozach 

koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej w 75. 

rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu 

13:00 Za śp. Zenona Koniecznego, jego rodziców i zmarłych z 

rodzin Koniecznych i Gzylów - Maria 
18:00 Nieszpory 

19:00 Za śp. męża Kazimierza Rawskiego i jego żonę Marię - 

Stanisława 

PONIEDZIAŁEK, 27 stycznia 

8:00 Za śp. Romualda Wiszniewskiego - córka 

19:00 1. Za śp. Stanisława i Marię Jasińskich, rodzeństwo 

Janinę, Stanisławę, Józefa, Władysława, Bronisławę i 

zmarłych z rodziny  

 2. Za dzieci chrzestne, adoptowane duchowo i  

 sponsorowane - Alicja 

WTOREK, 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, kapłana 

Doktora Kościoła 

8:00 O zdrowie i Boże błog. dla Stefanii Kołpak – Klub 

Seniora 

19:00 1. Za śp. rodziców Marię i Stefana, brata Jana 

Polinkiewicz – córka Agnieszka Taras 

 2. Za śp. Helen Siemaszko – Diane & Lilly Macewko 

ŚRODA, 29 stycznia 

8:00 O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marka 

 Tuzela i jego rodziny – rodzina Sapkowskich 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla 

Małgorzaty i Mieczysława w rocznicę ślubu - własna 

CZWARTEK, 30 stycznia – bł. Bronisława Markiewicza, kapł. 

8:00 Za śp. męża Zenona i jego rodziców Marię i Ludwika – 

Maria Wasilewska 

19:00 Za śp. Władysława Wicik – żona, dzieci i wnuki 

PIĄTEK, 31 stycznia – św. Jana Bosko, Kapłana 

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

 2. Dziękczynna za dar życia Tomasza z prośbą 

 o uwolnienie z nałogu - mama 

19:00 1. Za śp. Witolda, Dorothy, rodziców i rodzeństwo Jana i 

Annę Firlejczyk, braci Czesława, Jana oraz Edwarda 

Lempart – Krystyna Pietrzyk  

 2. Za śp. rodziców Ludwikę i Józefa Głogowskich  i 

zmarłych krewnych z obu stron - córka 

SOBOTA, 1 lutego 

8:00 Za śp. Felicję i Lecha Grzegorskich – córka Danuta 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca  

9:00 1. Za śp. Waleriana i Stanisławę Deputat – Stenia Baran 

 2. Za śp. Edmunda Leszczyńskiego i zmarłych z rodziny 

– zięć Jacek z rodziną  

 3. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

dzieci i wnuków – mama i babcia 

Niedziela, 2 lutego 

Matki Boskiej Gromnicznej 

8:00 1. W intencji członków Towarzystwa Rożańca Św.  

 2. Za śp. Wacława i córkę Helenę Kuciński - rodzina 

9:30 Za śp. Stanisława Kuliczkowskiego – córka i wnuki z 

rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 O zdrowie i Boże błog. dla Jana Kołpaka - mama 
18:00 Nieszpory 

19:00 Za śp. Piotra Kiens – żona z rodziną 
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