Niedziela Chrztu Pańskiego
9 stycznia 2022
I czyt. Iż 40:1-5, 9-11
II czyt. Tt 2:11-14; 3:4-7
Ref. Psalmu 104: „Chwal i błogosław, duszo moja,
Pana.”
Ewangelia: Łk 3:15-16.21-22
CHRZEST PAŃSKI
Święto Chrztu Pańskiego kończy czas Bożego
Narodzenia. Kiedy Jezus wszedł do wody Jordanu –
kiedy ta woda objęła Jego Ciało – jakby w tym
momencie dopełniło się Jego Człowieczeństwo. Stanął
między ludźmi grzesznymi – jak grzesznik. Wziął na
swoje ramiona grzechy całego świata, ażeby na krzyżu
dokonała się Jego Ofiara w całej pełni. My natomiast
przez nasz chrzest sakramentalny otrzymujemy
uczestnictwo w Jego zbawczym dziele. Dlatego dziś –
w święto Chrztu Pańskiego – jest dla nas szczególna
chwila, żeby Panu Jezusowi za łaskę naszego chrztu
podziękować.
STATYSTYKI NASZEJ WSPÓLNOTY
PARAFIALNEJ
W rejestrze parafialnym jest zarejestrowanych 1,796.
rodzin. W minionym roku mieliśmy 20 chrztów, 9
ślubów, 7 dzieci przyjęło I Komunię św., 73
pogrzebów i odbyliśmy bardzo wiele wizyt
duszpasterskich odwiedzając chorych.
REKOLEKCJE MISJONARZY OBLATÓW
W tym tygodniu, 9 – 14 stycznia, personalne
rekolekcje Misjonarzy Oblatów zostały odwołane i
odbędą się wirtualnie. Msze święte w tym tygodniu
będą odprawiane tylko o godz. 8 rano. Misjonarze
Oblaci polecają się modlitwom wszystkich parafian!
SPOTKANIE PRZY ŻŁÓBKU
W najbliższą sobotę, 15 stycznia zapraszamy na
Spotkanie przy Żłóbku, po wieczornej Mszy św. od
godz. 20:00 do 21:00. W czasie tego specjalnego
nabożeństwa będziemy śpiewać kolędy, odbędzie się
katecheza, wystawienie Najświętszego Sakramentu i na
zakończenie indywidualne błogosławieństwo NS.
Serdecznie zapraszamy.
LEKCJE RELIGII
W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń przez
rząd Ontario, w miesiącu styczniu zajęcia religii
zostały odwołane. Regularne zajęcia rozpoczną się 5
lutego 2022. Dzieci klas przygotowujących się do
sakramentu I Komunii i Bierzmowania, otrzymają od

swoich katechetów materiały na miesiąc styczeń do
przerobienia w domu.
KONCERT – BÓG SIĘ RODZI
Koncert Chóru Novi Singers Toronto
jest odwołany z powodu dużej ilości
zachorowań.
PAPIEŻ W INTENCJI NA STYCZEŃ
WYBIERZMY DROGĘ BRATERSTWA
W intencji przedstawionej przez Światową Sieć
Modlitwy Papieża Ojciec Święty wzywa do położenia
kresu wszelkiej dyskryminacji i prześladowaniom
religijnym, które podważają jedno z fundamentalnych
praw człowieka: prawo do wolności religijnej. 67 proc.
ludności świata żyje w krajach, w których ludziom
odmawia się tego prawa, będącego podstawowym
kryterium poszanowania godności człowieka.
WIZYTA PAPIEŻA NA UKRAINIE
Portal https://www.gosc.pl donosi: Rosja bardzo stara
się uniemożliwić wizytę papieża na Ukrainie –
oświadczył nowo mianowany ambasador Ukrainy przy
Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz. W wywiadzie dla
portalu glavcom.ua mówił on o ewentualnym
przyjeździe Franciszka na Ukrainę w 2022 roku.
Ujawnił, że nie ma jeszcze dokładnej daty wizyty i
wszystko jest wciąż na etapie dyskusji. Ale Ukraina
jest gotowa ją zorganizować i zrobi wszystko, co
konieczne, by do niej doszło. Jednak dyplomacja
rosyjska „robi wszystko, by uniemożliwić przyjazd
papieża na Ukrainę”. Przypomniał, że za
nieprawdopodobną uznał taką wizytę metropolita
Hilariom, kierujący Wydziałem Zewnętrznych
Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
W podobnym duchu wypowiedział się rosyjski
ambasador przy Stolicy Apostolski.
PIELGRZYMI NA JASNEJ GÓRZE
Ponad 1,6 mln pielgrzymów przybyło na Jasną Górę
w 2021 r. „Dziękujemy wszystkim, którzy fizycznie i
duchowo tu pielgrzymowali, rodakom w kraju i
zagranicą, tym, którzy w trudnym czasie, w rygorach
sanitarnych, organizowali pielgrzymki, pieszym
pątnikom i mediom za jasnogórski przekaz” – mówili
paulini podczas konferencji prasowej podsumowującej
mijający rok. Wciąż trwa fenomen pieszych
pielgrzymek. Rzecznik Jasnej Góry, poinformował, że
w 220 kompaniach przyszło prawie 74 tys. pątników.
Przybyło też ponad 200 grup rowerowych i 15
biegowych. „Było to więc znów pielgrzymowanie na
skalę masową, a jednocześnie pielgrzymowanie
bezpieczne. Mijający rok to czas Prymasa

Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, to postaci, które
wciąż
wyznaczają
kierunki
jasnogórskiego
duszpasterstwa.
MALOWANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na
malowanie i remont kościoła. Koszt malowania
wyniósł $90,000. Do tej pory zebraliśmy kwotę
$88,150. Za każdy dar serca niech Dobry Bóg
wynagrodzi. Kopertki na malowanie kościoła znajdują
się w wejściu do kościoła. 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.
POZWOLENIE NA PARKINGU CREDIT UNION
Permity wydane na parkowanie na parkingu Credit
Union są ważne tylko w niedziele, Boże Narodzenie i
Nowy Rok.
MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA
15.12 – 13.01 Za śp. Danutę Ratajczak – mąż i córka
01.01 – 30.01 Za śp. męża Janiny Kozikowskiej –
Bożena Leszczyńska

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
Chrzest Pański
Niedziela, 9 stycznia
8:00 W intencji członków Tow. Imienia Jezus
9:30 Za śp. Karola Jankowskiego – Aleksandra i
Jerzy Barcz
11:00 Za parafian
13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie
dla Agnieszki i Tadeusza Taras z okazji 57.
rocznicy ślubu – rodzina Jakubiak
19:00 Za śp. Aldonę Szulc (rocznica) – córka z
rodziną
PONIEDZIAŁEK, 10 stycznia
8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w
rodzinie Franciszki i Edwarda Dragan - własna
19:00 Nie ma Mszy św.
WTOREK, 11 stycznia
8:00 Za śp. Raymunda Szulc – rodzice i brat z
rodziną
19:00 Nie ma Mszy św.
ŚRODA, 12 stycznia
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary
Ducha Świętego dla Ewy, Doroty i Henryki
19:00 Nie ma Mszy św.
CZWARTEK, 13 stycznia
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Heleny
Bania z okazji 88. urodzin - własna
19:00 Nie ma Mszy św.
PIĄTEK, 14 stycznia
8:00 Za śp. ojca Jana Frejlich, ciocie Katarzynę i
Mariannę Frejlich – Leokadia Wieczorek
19:00 Za śp. Francesco Vietri – Jadwiga
SOBOTA, 15 stycznia
8:00 1. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną
2. Za śp. Edwarda Siuzdaka i Halinę Gawlik –
Halina i Józef Stępień
19:00 Za śp. Dominika Brzyżka, Karola Myśliwca i
Eugeniusza Iglara – Ela z rodziną
2. Niedziela Zwykła
Niedziela, 16 stycznia
8:00 W intencji członków Stowarzyszenia
Miłosierdzia Bożego
9:30 Za śp. Olgę i Emilię Brańskie i zmarłych z
rodziny– syn i wnuk z rodziną
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Józefę Łącz – Zdzisława Wolański z
córkami
19:00 Za śp. Irenę Łabik – mama i rodzeństwo z
rodzinami

