
Piąta Niedziela Zwykła 

6 stycznia 2022 

I czyt. Iż 6:1-2a, 3-8 

II czyt. 1 Kor 15:1-11 

Ref. Psalmu 138: „Wobec aniołów psalm zaśpiewam 

Panu.”  

Ewangelia: Łk 5:1-11 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Józef ZUBEL 

Irena OLSZEWSKA 

Teresa OPALIŃSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziś przypada piąta niedziela w ciągu w roku 

kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej 

Wieczerzy, aby karmić słowem i Ciałem Bóg, nie 

zważając na ludzką słabość, wzywa człowieka, aby stał 

się narzędziem Bożego królestwa, przekazicielem Jego 

łaski. Tak działo się też w życiu Apostołów, którzy mimo 

towarzyszącego im ludzkiego lęku, niepewności i 

początkowego niezdecydowania, poszli za Jezusem. W 

ten sposób ostatecznie zrealizowali swoje życiowe 

powołanie. Było to możliwe tylko dzięki temu, że ów lęk 

i strach zastąpili zaufaniem w Bożą pomoc.  
 

DRUGA SKŁADKA 
 

Dzisiaj po komunii św. zbierana jest druga kolekta 

przeznaczona na Fundusz Wsparcia Polskich Misjonarzy, 

którzy pracują na misjach w kilkudziesięciu krajach 

świata. 
 

ŻYCZENIA URODZINOWE 
 

Siostrze Weronice z okazji urodzin (ur. 5 lutego) 

składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o 

naszej modlitwie. Niech Bóg Siostrze błogosławi na 

dalsze lata posługi w naszej parafii. Szczęść Boże. 
 

WSPOMNIENIE NAŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

Z LOURDES 
 

W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes. W 1858 roku Maryja objawiła 

się Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. 

Wzywała wówczas do modlitwy i pokuty. Dziś Lourdes 

to jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na 

świecie. Słynie z wielu pielgrzymek oraz licznych 

uzdrowień duszy i ciała. 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 

Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

jest obchodzony także jako Światowy Dzień Chorych. 

Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, 

którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 13 lutego o godz. 18:00, w naszym kościele 

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do 

udziału w którym serdecznie zapraszamy. W programie 

Różaniec Fatimski i Msza św.  
 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Następna Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w 

środę, 16 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. 
 

OBOWIĄZEK ŚWIĘCENIA DNIA PAŃSKIEGO 
 

Wielu parafian stawia nam pytania, czy opuszczenie 

Mszy świętej w niedzielę bez ważnego powodu jest 

grzechem ciężkim? Czy można wybrać Mszę sobotnią 

zamiast niedzielnej? Czy obawy przed zarażeniem 

covidem w kościele mogą być powodem zwolnienia z 

obowiązku niedzielnej Mszy? Postaramy się na te pytania 

odpowiedzieć w najbliższych biuletynach. Otóż 

obowiązek święcenia Dnia Pańskiego wynika z trzeciego 

przykazania Dekalogu, przypominającego „Pamiętaj, 

abyś dzień święty święcił” oraz pierwszego przykazania 

kościelnego „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć 

we Mszy świętej i powstrzymać się od prac 

niekoniecznych”. Kodeks Prawa Kanonicznego, który 

reguluje zasady życia katolików również w kwestiach 

związanych z korzystaniem z sakramentów, stwierdza w 

kanonie 1247: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne 

nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy 

świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac 

i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, 

przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz 

korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i 

fizycznego”. Uczestniczenie w Mszy św. w niedziele i 

święta nakazane jest zatem obowiązkiem katolika. Mszę 

niedzielną można zastąpić sobotnią, tzw. wieczorną: 

„Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość 

ten, kto bierze w niej udział gdziekolwiek jest odprawiana 

w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, 

bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK kan. 

1248 §1). CDN… 
 



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.  
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenie do podatki za ofiary na kościół w 

minionym roku zostały wysłane naszym parafianom. Z 

głębi serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierali 

finansowo naszą parafię w tych trudnych covidowych 

czasach. Pomimo wielkich wyzwań minionego roku, 

potrafiliśmy sprostać wezwaniom i trudnościom, a jest to 

zasługą Waszego hojnego, niesłabnącego wsparcia 

finansowego. Tak wielu naszych parafian, w ciężkich 

chwilach tego światowego kryzysu, nadal starało się 

przesyłać swoją regularną ofiarę na utrzymanie parafii. 

Zawsze modlimy się za naszych parafian, a w każdą 

niedzielę suma jest ofiarowana w Waszej intencji. 

Polecamy Bogu również Wasze rodziny i czynimy to z 

sercem przepełnionym wdzięcznością. Bóg zapłać i 

Szczęść Wam Boże! 
 

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 – rodzina Bembenek 

Za śp. męża Adama Dźwigałę – żona z dziećmi 

Za śp. męża Zenona, jego siostrę Izabelę i Wojciecha 

Ostrowskich, rodziców Ludwika i Marię – Maria 

Wasilewska 

Za śp. Alicję Kowalską – Bożena Borowska z rodziną 

Za śp. Alicję Kowalską – Jadwiga Milewska z rodziną 

Za śp. Grażynę i Joannę Okunek 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 7 lutego  

8:00 1. Za śp. Janinę Nawrot – siostra Todzia 

 2. Za śp. Stanisława Chomiczewskiego w 30 dni po 

śmierci – Barbra i Tadeusz Kozicki 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla rodziny Ligas – własna 
 

WTOREK, 8 lutego – św. Hieronima Emiliani, kapłana 

8:00 Za śp. Marię Viera – Krystyna Ruta, Grace Kolman, 

Lilla Świtkowski 

19:00 Za śp. Krystynę i Eleksa Polaków – Anna 

Skowronek 
 

ŚRODA, 9 lutego 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Karen Zelonka – 

Bożena Rupik 

 2. Za śp. Ryszarda Brzezińskiego – żona Halina 

19:00 Za śp. szwagra Władysława Wicik (10. rocznica) i 

siostrę Teresę – rodzina Gadzala 
 

CZWARTEK, 10 lutego  

8:00 Za śp. Marię Viera – Krystyna Ruta, Grace Kolman 

& Lilla Świtkowski 

19:00 Za śp. Władysława Kuszelewskiego – dzieci z 

rodziną  
 

PIĄTEK, 11 lutego – N.M.P. z Lourdes 
8:00 1. Za śp. Stanisława, Krzysztofa i Jakuba 

Kamińskich – rodzeństwo 

 2. Za śp. Efrema, Helenę i Romana Szudy i Karen 

Reid – Regina z rodziną 
 

19:00 Za śp. Katarzynę Presz – syn Jan Antoni Presz 

SOBOTA, 12 lutego 

8:00 1. Za śp. Piotra Laczek (15. rocznica) – żona z córką 

 2. Za śp. Kazimierza Szwarc (5. rocznica) – syn z 

rodziną 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Haliny i Józefa Kołpak z 

rodziną – własna 
 

6. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 13 lutego 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za parafian 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Stefani Piersiak z okazji 100-tnej rocznicy 

urodzin – córka, wnuki, rodzina i przyjaciele 

13:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Kasi i Piotra z 

dziećmi – własna 

18:00 Nabożeństwo Fatimskie 

19:00 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 


