
Czwarta Niedziela Zwykła 

30 stycznia 2022 

I czyt. Jr 1:4-5, 17-19 

II czyt. 1 Kor 12:31-13:13 

Ref. Psalmu 71: „Będę wysławiał pomoc Twoją, 

Panie.”  

Ewangelia: Łk 4:21-30 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Józef Bembenek 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... 

 

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. 

Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest 

jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 

roku. Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą 

chorobą, aby zostali uzdrowieni.  
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Święty Paweł naucza, że miłość jest największa. 

Potwierdzenie tej prawdy stanowi nauka Jezusa – 

wcielonej miłości. Mieszkańcom Nazaretu trudno było 

zaakceptować przytoczone przez Jezusa przykłady 

miłości Boga wobec ludzi, bo dotyczyły one osób 

z narodów obcych bądź wrogich wobec Izraela. W ten 

sposób Jezus naucza, że miłość Boża skierowana jest do 

wszystkich ludzi, a nie tylko do narodu wybranego. Do 

królestwa Ojca prowadzą nas nie „czyny pobożne”, ale 

czyny chrześcijańskiej miłości i dobroci. Wszystkie one 

są zwykłe i proste, potrafi je wypełnić każdy człowiek. 

Czyny miłości i dobroci są wieczne i będą miarą w 

sądzeniu wszystkich ludzi. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

Dzisiaj jest zbierana druga kolekta na Fundusz 

Remontowy. Dziękujemy wszystkim za ofiary.  
 

WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA 
 

3 lutego w Kościele przypada wspomnienie św. Błażeja. 

Wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o 

zachowanie od chorób gardła i języka. Od wczesnego 

średniowiecza święty biskup słynie jako orędownik 

zwłaszcza w schorzeniach górnych dróg oddechowych, a 

także patron wszystkich, którzy pracują głosem - 

mówców i śpiewaków. Błogosławieństwo gardła 

odbędzie się podczas Mszy św. porannej i wieczornej. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają pierwsza środa, czwartek, 

piątek i sobota miesiąca: 
 

 w środę nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy o godz. 18:30. 

 w czwartek nabożeństwo i modlitwa o uświęcenie 

kapłanów oraz nowe powołania o godz. 18:30. 

 w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa o godz. 18:30. 

 w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o 

godz. 18:00 
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą 

św. o godz. 11:00. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy panom, którzy pomogli w 

zdjęciu tegorocznej świątecznej dekoracji, żłóbka, 

choinek itp. W szczególny sposób dziękujemy: 

Zbigniewowi Musiał, Józefowi Stępień, Tadeuszowi 

Cichoń, Janowi Motyka, Ryszardowi Kasztelan, 

Bogdanowi Jełowicki, Henrykowi Tutaj  oraz 

Krzysztofowi Lis. Serdeczne Bóg Zapłać! 
 

Dziękujemy również Piotrowi Pliszka oraz Andrzejowi 

Peczar za naprawę systemu nagłośnienia w kościele oraz 

wymianę popsutego wzmacniacza. 
 

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. 
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania zaświadczeń 

podatkowych za rok 2021. 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. 
 

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 
 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek x2 – Jacek Paściak z 

rodziną 

Za śp. Andrzeja Bugaj (21. rocznica) – syn 

O zdrowie, opiekę Bożą, dary Ducha Świętego dla Haliny 

Osieckiej i wnuków Zosi i Oliwera – Małgorzata 

Za śp. Mariana i Marię Zagół i rodziców z obu stron – 

córka Grażyna i wnuczki Monika i Iwonka 

Za śp. dziadka Władysława Walasek i jego rodziców – 

wnuki Zosia, Aleks i Marysia 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.02 – 30.02 Za śp. Annę Beben – Bożena Rupik 

01.02 – 30.02 Za śp. Agnieszkę Leszczyńską – mama 

Bożena 

15.02 – 17.03 Za śp. Czesława Boksa – Maria Bokasa z 

rodziną 

01.04 – 30.04 Za śp. Annę Polak – siostra Zofia 

Markowska 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 śp. Annę i Józefa Bembenek – członkowie 

Komitetu Parafialnego 

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 

PONIEDZIAŁEK, 31 stycznia – św. Jana Bosko, 

kapłana 

8:00 Za śp. Helenę Kozicką (21. rocznica) i Czesława –  

 o. Kazimierz 

19:00 Za śp. Eugenię i Edwarda Majewskich – córka z 

rodziną 

WTOREK, 1 lutego 

8:00 Za śp. Edmunda Leszczyńskiego i zmarłych z 

rodziny Leszczyńskich– zięć z rodziną 

19:00 O zdrowie i Boże błog. w rodzinach Biskup, 

Szkotak i Macioszek oraz wnucząt – rodzina Biskup 

ŚRODA, 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie 

8:00 1. Za śp. Annę i Wojciecha Kopeć – córka z rodziną 

 2. Za śp. Waleriana i Stanisławę Deputat – Stefania 

Baran 

11:00 Za śp. Michała i Janinę Nycz – rodzina Nyczów 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 3 lutego – św. Błażeja, biskupa 

8:00 Za śp. Kazimierza Borowskiego – żona 

18:30 Nabożeństwo Pierwszego Czwartku 

19:00 Za śp. Witolda i Dorothy Krupowicz, Jana i Annę 

Firlejczyk, braci Jana i Czesława Firlejczyk- rodzina 

PIĄTEK, 4 lutego  
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego z okazji urodzin – własna 

 2. Za śp. Elidię i Bruno Kosibów – Bożena 

Senkowska-Żukowska 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 W intencji dobroczyńców żyjących i zmarłych - 

Halina 

SOBOTA, 5 lutego – św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

8:00 1. Za śp. ojca Jana Kaczor, brata Stefana, Marię i 

Mariusza Kaczor i siostrę Irenę – rodzina 

 2. Za śp. rodziców Wandę i Bronisława Pasowicz i 

brata Franciszka – córka i siostra 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Bronisława Tomczyszyn – żona z córkami 

5. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 6 lutego 

8:00 W intencji członków Tow. Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Marię Strycharz – syn, córka i rodzina 

11:00 Za parafian 

13:00 Dzięk. z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha 

Św. dla Jana Kołpaka z rodziną w dniu urodzin - 

mama 

19:00 Za śp. Adama Artura Gołębiowskiego – żona z 

rodziną i przyjaciółmi 


