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II i III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ 

PARAFII – do Komunii Świętej zapisanych zostało 

pięcioro dzieci.Warunkiem koniecznym do przystąpienia 

do Sakramentu Eucharystii jest zaliczenie przez dzieci 

kursu przygotowawczego - na podstawie dostarczonych 

materiałów katechetycznych. W związku z ciągle 

istniejącą pandemią, dzieci będą przygotowywane 

indywidualnie w domach przez rodziców lub opiekunów. 

Zaliczenie odbywa się na podstawie znajomości 

wyznaczonych modlitw i katechizmu oraz obecności na  

 

niedzielnej Mszy świętej.  Odnośnie spotkania - rodzice zostaną 

skontaktowani telefonicznie w tym tygodniu. 
 
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN – będzie 

miał miejsce od 18 do 25 stycznia, a jako hasło towarzyszy mu 

cytat z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na 

Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Jako temat na 

tegoroczny Tydzień chrześcijanie z Bliskiego Wschodu wybrali 

gwiazdę betlejemską. A to dlatego, że najstarszym i nadal 

głównym świętem wielu wschodnich chrześcijan jest Epifania. 

Boże zbawienie zostaje objawione wtedy wszystkim narodom w 

osobach mędrców.Mędrcy przybywają z odległych krajów i 

reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich to samo pragnienie, aby 

zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla i zjednoczyć się w 

prostym akcie składania hołdu i ofiarowania darów.  
 
ŁASKI SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA - Chrześcijańscy 

małżonkowie objawy wzajemnej czułości czerpią z samego Boga. 

Miłość małżeńska, zakorzeniona w Bogu jest zdolna do 

najwyższych form poświęcenia się dla drugiego człowieka. Papież 

Franciszek w adhortacji Amoris laetitia powiedział, że na mocy 

sakramentu małżeństwa małżonkowie otrzymują autentyczną 

misję, aby mogli uwidaczniać, począwszy od rzeczy prostych, 

zwyczajnych, miłość, jaką Chrystus kocha swój Kościół, dając 

wciąż życie za niego. Sakrament małżeństwa umacnia i uwzniośla 

miłość małżeńską (por. AL 122, 124). Owoce łaski sakramentu 

małżeństwa: Chrystus udoskonala miłość małżonków i umacnia 

ich nierozerwalną więzią pomaga we wspólnym rozwiązywaniu 

problemów i znoszeniu cierpień, * pomaga we wzajemnym 

przebaczaniu sobie, * pomaga w otwarciu się na przyjęcie nowego 

życia, * pomaga w chrześcijańskim wychowaniu potomstwa, * 

pomaga w rozwoju miłości, tak aby mogła ciągle się rozwijać 

pokonując trudy i problemy życia, * wspiera w trosce o zbawienie 

współmałżonka i zbawienie dzieci, * pomaga w dochowaniu 

miłości wiernej i wyłącznej, * wspiera w dochowaniu wzajemnej 

uczciwości, która jest fundamentem zaufania. 
 
COŚ DLA DUCHA - Będziesz Biblię nieustannie czytał - 

powiedział do mnie dziadek. Będziesz ją kochał więcej niż 

rodziców. Więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy 

zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, 

jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do 

tej jedynej Księgi. (Brandstaetter) 
 
POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2021 będą 

wkrótce wysłane pocztą. Ważne! Proszę uaktualnić adres jeśli 

został w ostatnim czasie zmieniony.  

 

Ze względu na bardzo duży wzrost 

zakażeń koronawirusem oraz 

pojawienie się bardzo szybko 

rozprzestrzeniającego się wariantu 

Omikron, jako Parafia jesteśmy zobowiązani do zasłaniania ust i 

nosa maseczką. Chcemy wszyscy czuć się bezpiecznie w kościele, 

dlatego apeluję o bezwzględne zasłanianie ust i nosa maseczką w 

kościele. 
 
ODESZLI DO WIECZNOŚCI: Stanisław Popiel (70) – Pogrzeb 

odbył się 7 Stycznia - Jadwiga Tomczuk (96) – Pogrzeb odbył się 

14 Stycznia. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie . 

 

 

 

  
 

„Zaproszono Jezusa na wesele” 

 

Czytania: I – Iz. 62,1-5 

        II – 1 Kor. 12, 4-11 

  Ewangelia - J. 2, 1-12 

 

Skoncentrujmy się dziś od razu na Ewngelii 

przedstawiającej wesele w Kanie.  Powód, dla 

którego ta właśnie Ewangelia została przeznaczona 

na dzisiejszą niedzielę – drugą po Objawieniu 

Pańskim – jest zawarty w kończącym ją zdaniu: 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 

Galilejskiej.  Objawił swoją chwałę i uwierzyli w 

Nigo uczniowie.  W Kanie miało miejsce nowe 

objawienie Jezusa. 

 

III Niedziela zwykła 

 

„Abym ubogim niósł dobrą nowinę” 

 

   Czytania: I – Ne. 8, 1-4a, 5- 6. 8-10 

            II –1 Kor. 12, 12-30 

    Ewangelia – Łk 1. 1-4, 14-21 

 

Przygotowaliśmy się do wysłuchania tej Ewangelii 

powtarzając w refrenie Psalmu responsoryjnego to 

wyznanie wiary: „Słowa Twe, Panie, są duchem i 

życiem”. W śpiewie przed Ewangelią liturgia 

umieściła niektóre słowa zaczerpnięte z Ewangelii 

i podsunęła nam je jako temat do refleksji: „Pan 

posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę”.  

Jest to proroctwo Izajasza, które Jezus odnosi do 

siebie.  

                                       Raniero Cantalamessa 

 

 

 



January 16 ,23/ 2022       

II & III Sunday in Ordinary Time 

 
 

INTENCJE MSZALNE/MASS INTENSIONS 
 
15. I. SOBOTA/SATURDAY  

  9:00 am + Paulinę Barzał – Danuta Kalabis 

  5:30 pm + Zdzisława Pawlik – Brat z rodziną 
                                                              
 16. I. NIEDZIELA/SUNDAY   

  8:30 am - Za Parafian żyjących i zmarłych – OMI   

10:00 am + Romanę Pacewski – Mąż z rodziną    

11:30 am + Marian & Christopher Stanclik & Aleksander   

                   Augustyn – Helen and Family 
 
18. I. WTOREK /TUESDAY  

  9:00 am O zdrowie i bł. Boże dla brata Andrzeja z rodz. 

                    - Henia 

19. I.  ŚRODA/ WEDNESDAY 

  6:00 pm Nabożeństwo do MBNP 

  6:30 pm Zbiorowa Msza św. /Group Mass 
 
 

20. I. CZWARTEK/THURSDAY  

  9:00 am - O Bł. Boże i opiekę MB dla o. Proboszcza - Emilia  
 
21. I. PIĄTEK/  FRIDAY 

  6:00 pm + Ferdynanda Słowikowski i zm. z rodziny – Córka 
 
22. I. SOBOTA/SATURDAY  

  9:00 am + Juliannę i Mariana Wojciechowski - Rodzina 

  5:30 pm + Weronikę, Czesława i Leokadię Zielinski – Rodzina 
 
23. I. NIEDZIELA/SUNDAY   

  8:30 am + Zbigniewa Borodycz – Rodzina   

10:00 am + Adolfa Tymczak – Żona z rodziną    

11:30 am + Parishioners living and deceased - OMI           
 
25. I. WTOREK /TUESDAY   

  9:00 am O Boże bł i opiekę MB dla o. Proboszcza – Emilia  
   
26. I.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

  6:00 pm Nabożeństwo do MBNP 

  6:30 pm + Jana, Marię i Mikołaja – Jenny i Jack  
 
27. I. CZWARTEK/THURSDAY  

  9:00 am  O zdrowie i Boże bł. dla brata Andrzeja i rodziny - Henia 
 
28. I. PIĄTEK/FRIDAY  

  6:00 pm O Boże bł. dla rodziny Belczacki i Srigley – Henia 
 
29. I. SOBOTA/SATURDAY  

 9:00 am + Władysława Stanisławek – Córka Maria i Kasia  

 5:30 pm + Katarzynę Kzimirowicz Copek – Córka z rodziną 
                                                              
30. I. NIEDZIELA/SUNDAY   

  8:30 am + Staszka Popiel - Kuzynka   

10:00 am + Jana Kacprzak   - Rodzina 

11:30 am + Parishioners living and deceased - OMI 
 
 
MARRIAGE SUPPORT - Is your marriage experience more 

trouble than joy, feeling stagnant or disconnected and/or causing 

you worries? The solution is Retrouvaille - a program for married 

couples facing difficult challenges in their relationship. 

Retrouvaille has one purpose: to help couples restore their marriage 

and rebuild a loving relationship. This is a practical program, where 

sharing is not required except between the couple themselves, 

designed to improve communication, build stronger marriages, and 

help couples reconnect. It also works well for couples who may be 

considering separation or divorce. The next Retrouvaille weekend 

begins March  11- 13, 2022. Tel. 905-664-5212 or email 

teamrecine@gmail.com. 
 
INCOME TAX RECEIPTS FOR 2021 will be issued for 

donations made by December 29, 2021. They will be send out to 

you  shortly, at the address we have in our parish register. If you 

have moved please be sure you provide the parish with updated 

information. 
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY - THANK YOU FOR OFFERINGS: 

Jan 01 Sunday & New Year Collection- $1,020 

Renovations - $100 Christmas -$165 

Jan. 02 - Sunday & New Year Collection - $ 1,788 

Renovations - $50 Christmas -$575  Initial - $315 

Jan. 09 Sunday & New Year Collection -$2,331 

Renovations -$ 230 Christmas -$190 Initial - $242   

 
Group Mass Intentions for Wednesday Jan. 19th. 

 

1.+ Krystynę i Stanisława Gospodarek – Syn Zbyszek 

2.+ Dariusza Majerskiego (1 rocz.) -Wanda i Jadzia 

3. + Józefa, Wiesława, Stanisława i Irenę Socha –  

        Wanda z synem 

4. + Irka Kosturka – Wanda Socha 

5. + Bolesława i Kazimierza – Jadwiga Wach 

6. + Alę Ozimek i zm. z rodziny Stret i Ozimek -Janina 

7. + Mariana Irek – Zosia 

8. + Jana Maciasa – Córka Zosia 

9. + Stefana Sitko – Danuta 

10. + Męża Andrzeja i mamę Cecylię – Danuta 

11.+ Halinę Nowak – Córka Liz 

12. + Staszka Popiel – Rodzina Wszołek 

13. + Bogdana Wszołek – Rodzina Wszołek 

14. + Wandę Kwirant – Zosia 

15. + Dusze w czyśćcu cierpiące – Alicja i Marek 

16. + Staszka Popiel – Alicja i Walerian Kłodnicki 

17. + Weronikę Kondrat – Córka z rodziną 

19. + Staszka Popiel – Edward i Matylda Sołtysiak 

20 + Staszka Popiel – Czesław i Jola Osakowicz 

21. + Kazimierza Soja - Żona 

22. O Boże Bł. dla Haliny Bućko z ok urodzin 

23. O zdrowie i bł. Boże dla Roberta Jakuba z ok.  

      urodzin – Mama i Babcia 

24. O zdrowie i bł. Boże dla Wandy Socha – Jadzia 

25. O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków – Janina 

26. O szczęśliwe rozwiąznie dla Magdy oraz zdrowie  

      dla matki i dziecka – Rodzice 

27. O uzdrowienie Wiktorii – Mama 

28. W intencji Bogu znanej – Ela Romandel 

29. O ustanie pandemii – Ela Romandel 
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