
Trzecia Niedziela Zwykła 

23 stycznia 2022 

I czyt. Ne 8:2-4a, 5-6, 8-10 

II czyt. 1 Kor 12:12-14, 27 

Ref. Psalmu 19: „Słowa Twe, Panie, są duchem i 

życiem.”  

Ewangelia: Łk 1:1-4, 4, 14-21 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Stefania Kiens 

Stanisław Chmielarczyk 

Alicja Kuśmierek 

Róża Smolarek 

Anna Bembenek 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z 

inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona 

jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne 

zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę 

Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus 

puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli 

słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On 

w nasze życie i z nami zostaje”.  
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Jezus nauczał w synagodze w rodzinnym Nazarecie. A po 

przeczytaniu fragmentu z  Księgi proroka Izajasza usiadł. 

W postawie siedzącej nauczyciele żydowscy nauczali 

swych uczniów. Jezus więc w autorytecie nauczyciela 

obwieścił, że jest Mesjaszem zapowiadanym przez 

proroka Izajasza. Przyszedł obwołać „rok łaski od Pana”. 

Miał na myśli rok jubileuszowy, który Izraelici 

obchodzili co 50 lat. Był to czas darowania długów i kar. 

Najbardziej z dobrodziejstw tego roku korzystali 

zadłużeni i ubodzy. Chrystus przyszedł do ludzi, którzy 

są w potrzebie, czyli do ubogich, potrzebujących Jego 

miłosierdzia. Wsłuchani dzisiaj z słowo Boże, które ma 

moc przemieniać nasze serca, i my także zaczerpnijmy ze 

zdrojów Bożego miłosierdzia.  
 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 
 

We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto 

Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień 

Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, druga kolekta 

zbierana będzie na Fundusz Remontowy. Dziękujemy 

wszystkim za ofiary.  
 
 

 

 

DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA RÓŻA 

RÓŻAŃCOWA 

PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Zapraszamy dzieci i młodzież do Róży Różańcowej. 

Młodzież i dzieci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca w naszym kościele po mszy św. o godz. 13:00 

na krótkiej modlitwie i wymianie Tajemnic Różańca 

Świętego. Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie 

dzieci. Opiekunem jest o. Zbigniew. 
 

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 
 

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego 

dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania 

Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez 

Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Tradycyjnie ten dzień 

nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten 

sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję 

małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła 

procesja ze świecami. Gromnice można już nabyć w 

biurze parafialnym, a będą poświęcone w czasie Mszy 

św. 2 lutego o godz. 8:00, 11:00 oraz 19:00. 
 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi 

ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia 

Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które 

oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w 

niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, 

stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach 

świeckich. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ojcach 

Misjonarzach Maryji Niepokalanej i Siostrach 

Misjonarkach Chrystusa Króla, którzy posługują w naszej 

parafii.  
 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Następna Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w 

środę, 2 lutego o godz. 19:00. Intencje na Msze św. 

zbiorowe podajemy tylko w biurze. 
 

LIMIT W KOŚCIOŁACH W ONTARIO 
 

W kościołach w prowincji Ontario obowiązuje limit 50% 

pojemności kościoła, co nie zmienia to dotychczasowych 

zasad w naszej parafii. W kościele mamy zasłonięte usta i 

nos maseczką. Jeśli kościół jest pełen przechodzimy do 

sali parafialnej, aby uczestniczyć we Mszy świętej. 

Prosimy także o zachowanie dystansu oraz o dezynfekcję 

rąk wchodząc do kościoła. Pragniemy także przypomnieć, 

że do Komunii Świętej przystępujemy procesyjnie, 

wszyscy wychodzimy z ławek, aby nie ocierać się jeden o 

drugiego. Komunie św. przyjmujemy tylko na rękę. 
 

 
 

 

 



MALOWANIE KOŚCIOŁA 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na 

malowanie i remont kościoła. . Koszt malowania wyniósł 

$90,000. Z dniem dzisiejszym zebraliśmy kwotę $90,880. 

Za każdy dar serca niech Dobry Bóg wynagrodzi. 

Wszystkie ofiary złożone na malowanie wliczone są do 

rozliczenia podatkowego.  
 

SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH 
 

Ze względu na dużą ilość zachorowań, spotkania grup 

parafialnych są odwołane oprócz spotkań grupy AA, 

gdzie może spotkać się 5 osób. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 

2022 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są 

według numerów. Parafianie, którzy mieli numery 

powyżej numeru 500, otrzymali nowe numery. Co roku 

konieczna jest korekta numerów ze względu na parafian, 

którzy się wyprowadzili lub zmarli. Uprzejmie prosimy 

o wpisywanie na kopertce, w miejscu znaku $, ofiary 

pięniężnej zawartej w kopertce i o nie używanie 

kopertek z poprzednich lat. Zaświadczenia podatkowe 

za każdy rok są wysyłane pod koniec lutego.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2022 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym.  
 

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 
 

Dziękczynna za szczęśliwy powrót syna - mama 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.01 – 30.01 Za śp. męża Janiny Kozikowskiej – Bożena 

Leszczyńska 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 23 stycznia 

8:00 Za śp. Leokadię Osiecką – syn z rodziną 

9:30 Za śp. Janinę Hewner – rodzina Kiełb 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, 

Dominika Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików - 

Anna 

19:00 Za śp. Andrzeja Siemińskiego – rodzina  

PONIEDZIAŁEK, 24 stycznia – św. Franciszka Salezego  

8:00 O Boże błog. i powrót do Kościoła dla wnuczki 

Agaty i chrzest jej synów Aleksandra i Mikołaja – 

babcia Irena 

19:00 Za śp. Władysławę i Tadeusza Idzik – syn z rodziną 

WTOREK, 25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła Apostoła 

8:00 Dziękczynna za Polskę i Kanadę z prośbą o 

całkowite zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym 

świecie  

19:00 Za śp. Stanisława, Eugenię i Teresę Kotwas – syn z 

dziećmi i wnukami 

ŚRODA, 26 stycznia – św. Bps Tymoteusza i Tytusa 

8:00 1. Za śp. Stanisława i Marię Jasiński, rodzeństwo 

Janninę, Jana, Stanisłąwa, Władysława, Józefa, 

Bronisławę i zmarłych z rodziny – syn Bronisław z 

rodziną 

 2. Za śp. rodziców z obu stron – Marianna i Piotr z 

córką 

19:00 Za śp. Czesława Kluskę – córka Alicja z rodziną 

CZWARTEK, 27 stycznia  

8:00 Za zmarłych z rodziny Powichrowskich – syn 

Andrzej 

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

Polinkiewicz – rodzina Taras 

PIĄTEK, 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i 

Doktora Kościoła 
8:00 1. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 

Małgorzaty Hirniak – rodzina 

 2. Za śp. Romana Lewandowskiego, ks. Ksawerego 

Soleckiego oraz zmarłych z rodziny Wilkosz – 

rodzina Wilczyńskich  

19:00 Za śp. Romualda Wiszniewskiego – córka Bożena 

SOBOTA, 29 stycznia 

8:00 1. O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Małgorzaty i Mieczysława z okazji rocznicy ślubu – 

własna 

 2. O Boże błog. dla brata Arka, Moniki i ich dzieci - 

siostra 

19:00 Za  zmarłych z rodziny Stępień – Halina i Józef 

Stępień 

4. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 30 stycznia 

8:00 Za śp. Józefę Łącz – Stanisław Struzik  

9:30 Za śp. Władysława Wicik (10. rocznica) – żona, 

dzieci i wnuki 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. rodziców Marię i Jana Biskup i siostrę 

Władysławę Kuzio – syn i brat z rodziną 

19:00 Za śp. Czesława Iwańskiego - mama 


