
 

KOPERTKI PARAFIALNE na rok 2019 

są wyłożone w korytarzu kościoła obok 

głównego wejścia w kolejności 

alfabetycznej. Wszystkich 

korzystających z kopertek prosimy,                 

aby w styczniu na pierwszej kopertce 

styczniowej tzw. "ofiara początkowa" – 

wpisali swoje imię, nazwisko i adres                     

w celu sprawdzenia czy numer kopertki 

odpowiada konkretnej rodzinie.  

PARAFIAN, KTÓRZY NIE ODEBRALI 

KOPERTEK NA ROK 2019 PROSIMY, 

ABY ZROBILI TO JAK 

NAJSZYBCIEJ. NIEODEBRANE 

KOPERTKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE 

INNYM ZAINTERESOWANYM. 

PROSIMY, ABY NIE UŻYWAĆ 

NUMERÓW KOPERTEK 

Z LAT POPRZEDNICH. 

 

 
UNIWERSYTET KAROLA STEFANA WYSZYŃSKIEGO                                     

w WARSZAWIE oferuje STUDIA MEDYCZNE                                                     

na kierunek pielęgniarstwo I stopnia w języku polskim                                                  

oraz w angielskim. Rekrutacja trwać będzie do 11 lutego.                            

Wyjątkowość tej oferty polega na tym, że studia mogą się odbywaćw języku polskim 

lub angielskim. To jedyne tego typu studia w Warszawie. 

Pielęgniarstwo w języku angielskim na UKSW dedykowane jest zarówno dla 

obcokrajowców jak i Polaków. Co ważne, studia 3-letnie stacjonarne są 

nieodpłatne dla każdego studenta przez cały cykl kształcenia. To ogromna 

korzyść dla studentów.Więcej informacji na temat pielęgniarstwa oraz zasady 

rekrutacji można przeczytać na stronie Collegium Medicum UKSW                                                               

https://collegium-medicum.uksw.edu.pl/pielegniarstwo 

Rejestracja dla kandydatów na pielęgniarstwo w języku angielskim: 

https://irk.uksw.edu.pl/?change_lang=en 

Rejestracja dla kandydatów na pielęgniarstwo w języku polskim: 

https://irk.uksw.edu.pl/  

Informacje: w Biurze Rekrutacji: tel. 22/  569 68 32;   569 96 93;   569 96 94;   569 96 92; e-mail: wmcm@uksw.edu.pl; 

e-mail: irk@uksw.edu.pl; e-mail dla kandydatów z zagranicy: admission@uksw.edu.pl ;                                                                                                             

Biuro przyjmuje interesantów w godzinach 9:00-14:00 od poniedziałku do piątku. 

 

Chrzest Pański 

KATECHEZY DLA 

RODZICÓW 

dzieci przystępujących do 

 I Komunii Św. 

20 I – niedziela, godz. 16:00  

 

KATECHEZY DLA 

RODZICÓW 

młodzieży przystępującej do 

Bierzmowania 

3 II -  niedziela, o godz. 16:00  
 

                PRZYPOMINAMY:  

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

 - 11, 12 i 19 V 2019 

BIERZMOWANIE 

 - 30 III 2019 

 

Dzisiaj…                                                                        
   

Gdy lud oczekiwał  

z napięciem  

i wszyscy snuli 

domysły w sercach 

co do Jana, czy nie 

jest on Mesjaszem, 

on tak przemówił do 

wszystkich:  

”Ja was chrzczę 

wodą; lecz idzie 

mocniejszy ode 

mnie, któremu nie 

jestem godzien rozwiązać rzemyka u 

sandałów.  On chrzcić was będzie 

Duchem Świętym i ogniem”.  

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, 

Jezus także przyjął chrzest.  A gdy się 

modlił otworzyło się niebo i Duch Święty 

zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby 

gołębicy, a z nieba odezwał się głos:  

„Tyś jest mój Syn umiłowana w Tobie 

mam upodobanie”.    
I czyt. Iz  40.1-5,9-11        II  czyt. T. 2.11-14; 3.4-7 

                     Ew. Łk 3,15-16.21-22 

Refren psalmu responsoryjnego: 

Pan ześle pokój swojemu ludowi           

 
BANKIET OPŁATKOWY RADIA MARYJA. 
Uroczysta Msza św. z udziałem gości z Polski w 
kościele św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga o 

godz. 14:30. Bankiet i koncert w wykonaniu Andrzeja 

Kubackiego, w Polskim Centrum Kultury o godz. 
16:00. 

ZEBRANIE FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH o 

godz. 14:00  w sali Brata Antoniego.  

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 10.                                                  

 

Na KAWĘ i PĄCZKI zapraszają KATECHECI. 

 

CHRZTY                                                   
Mocą działania Ducha świętego i przez polanie wodą, 

dar chrztu świętego otrzyma:                                               

Lucy Harper Stawarz                                               

córka Stefanie i Henryk                                                 
Lucy, rodzicom i chrzestnym życzymy Bożego 

błogosławieństwa. 

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ 

CHRZEŚCIJAN. 
 Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli 

między dawnym świętem Katedry św. Piotra 

a świętem Nawrócenia św. Pawła, 
chrześcijanie różnych wyznań  

z całego świata spotykają się na ekumenicznych 

nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, 

koncertach i innych spotkaniach. Tegorocznym 

hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność 

Chrześcijan są słowa z Księgi Powtórzonego 

Prawa „Dąż do sprawiedliwości”. 

 

 

REKOLEKCJE OBLACKIE. W dniach od 

14-21 I nasi ojcowie będą przebywać na 

rekolekcjach. Serdecznie prosimy wiernych o 

modlitwy w intencji wszystkich Oblatów, aby 

te spotkania pomogły im wzrastać w gorliwości 

duszpasterskiej.  Ze względu na nieobecność 

księży przez cały tydzień, nie będzie Mszy 

świętych porannych ani wieczornych.  

 

 

 
 

Wspólnota uwielbienia adoremus serdecznie zaprasza na 

opłatek i kolędowanie przy żłóbku w piątek 18 

stycznia o godz. 20:00 w salce św. Maksymiliana/o. 

Bąka (w tym dniu nie ma w parafii mszy św). 

 

 

OPŁATEK RYCERZY KOLUMBA dla członków i 

ich rodzin odbędzie się w sobotę, 19.01. Bilety: Józef 

tel.: 416 908-3801. 

 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI w j. angielskim 

rozpoczyna się 25 lutego o godz. 20:00. Zajęcia 

prowadzone będą w poniedziałki 4, 11, 18 i 25 marca 

oraz 1 i 8 kwietnia.  Koszt $100 od pary. Zapisy w biurze 

parafialnym. 

 

RUCH MATEK W MODLITWIE jest przeznaczony 
dla matek (biologicznych, duchowych, chrzestnych) 

pragnących wspólnie modlić się za dzieci powierzając je 

pod opiekę Boga. Inf. p. Ewa Ciesielka, 416,908-6152 

lub 905-67 9227.                         

 

GRUPA BIBLIJNA przypomina o swoich spotkaniach, 

które odbywają się w każdą środę w salce Świętej 

Faustyny po wieczornej mszy świętej. Info.: Andrzej 416 
917- 0195. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA MAŁŻONKOWIE!!! Pary pragnące 

odnowić i uzdrowić swoje relacje małżeńskie, 

zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach  

opartych o "4 PRAWA ŻYCIA 

DUCHOWEGO". Spotkania odbędą się w naszej 

parafii w sobotę 19 i 26 26 stycznia od 9:00 

do12:00 w salce o. Bąka. Zapisy/Info: 

m.terlecki@bell.net, Maciek 647-299-8870, Ela 

416-417-8870. 

 

 
25 I - WIECZÓR UWIELBIENIA Z MARYJĄ. 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 

zaprasza na spotkanie po Mszy Św. wieczornej od 

godz. 20:00-21:00. 

 
27 I niedziela.  KONCERT ŚWIĄTECZNY  
w wykonaniu Grupa Radość – Joy.  

Sala parafialna  

Godz. 16:00.  

Bilety: $15,  

Seniorzy i dzieci $10.00   

są do nabycia  
w niedzielę  

w sali parafialnej, 

lub u członków zespołu. 

Miejsca są numerowane. 
 
 

2 II sobota. ZABAWA KARNAWAŁOWA KOŁA 

PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA przy Szczepach 

Wigry i Wieliczka. Info.: Magda 416 27- 6665, Joanna 
647 281-5008 
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34. ŚWIATOWE DNI 

MŁODZIEŻY PANAMA 2019 

odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019  

w stolicy Panamy. 
Przypominamy, tematem spotkania 

wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki 

Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. 

Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech 

Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). 

Organizatorzy podkreślają, że chcą, aby 

młodzież ze świata poznała świętych 

pochodzących z regionu Ameryki Centralnej. 

„Jesteśmy Kościołem zbudowanym na krwi 

męczenników” – mówił arcybiskup Panamy w 

rozmowie z KAI. Dodał też, że choć Kościół 

panamski wciąż czeka na „swoich” świętych, 

jednym z tych, którzy z pewnością będą 

towarzyszyli uczestnikom ŚDM będzie św. 

Marcin de Porres – którego rodzice byli 

Panamczykami. Wśród pozostałych 

przewodników dla młodzieży zgromadzonej na 

ŚDM wymieniani są m.in. św. Róża z Limy, bł. 

Oskar Romero i św. Jan Bosco – jeden z 

najbardziej czczonych świętych w Panamie.  

 

 

INTENCJE MSZALNE 

 

 

SOBOTA, 19 stycznia   

 8:00   śp. Apolonia Trzeciakowska - od córek z rodz.    
17:00  śp. Ryszard Leszczewski (2 rocz.) - żona z  

           dziećmi i wnukami 

19:00  śp. Helena Babiarz (2 rocz.) - córka z rodz.   

                     

                       NIEDZIELA, 20 stycznia  

   8:00  śp. Franciszek Ćwik (8 rocz.) - rodzina 
   9:30  Dzięk. z ok. 21-szych urodzin Moniki z  

            prośbą o dary Ducha Świętego 

11:00  Za Parafian i Dobrodziejów 

13:00  śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk - rodzina 

14:30  śp. Edward Jantos (10 rocz.) - żona z dziećmi 
19:00  śp. Michalina Janusz - syn z rodz.  

 

 

KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
(24 godziny na dobę) – wejście do kaplicy obok 

biura.Wszystkich, którzy pragnęliby trwać  

w modlitewnej adoracji  

przed Chrystusem Eucharystycznym prosimy o 

kontakt z p.  

Barbarą i Andrzejem Chmura  

tel: 905 949-1237 

 

 

W roku 2019 Parafia św. Maksymiliana Kolbe obchodzić będzie jubileusz 40-lecia erygowania parafii.  Jubileusz parafii jest okazją do wyrażenia 

wdzięczności Bogu i ludziom za 40 lat istnienia wspólnoty. Przez cały rok będziemy dziękować Panu Bogu za dar parafii, tej żywej wspólnoty, która 

wielbi Boga i podtrzymuje wiarę naszych przodków na obczyźnie. Wkrótce Rada Parafialna opracuje szczegółowy plan obchodów jubileuszu 40-lecia 

oraz wydarzeń, towarzyszących, o czym niebawem poinformujemy. 

 

Z pulpitu 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w 

przygotowania przed Bożym 
Narodzeniem, i tym którzy swoją posługą 

uświetnili Liturgię Bożonarodzeniową. Z 

pulpitu  
 

 

 
KANADYJSCY BISKUPI PRZYPOMINAJĄ, ŻE EUTANAZJA NIE JEST 

DO POGODZENIA Z SAKRAMENTAMI! Parlamentarna legalizacja w niczym 

nie zmienia prawa moralnego – przypomnieli biskupi kanadyjscy w związku z 

przyjętą w Kanadzie ustawą zezwalającą na eutanazję. Podkreślili oni, że ta 

praktyka pozostaje nadal "ciężkim grzechem przeciw godności życia 

ludzkiego" i nie da się jej pogodzić z sakramentem namaszczenia chorych czy 

często łączącą się z nim spowiedzią. Rozgrzeszenie można otrzymać tylko w 

przypadku nawrócenia i zmiany decyzji o tzw. „wspomaganym samobójstwie", tak 

więc, jeśli ktoś świadomie decyduje się na eutanazję nie może otrzymać ani 

rozgrzeszenia, ani sakramentu namaszczenia chorych, gdyż trwa świadomie w 

grzechu ciężkim. 

  

TO SAMO DOTYCZY POGRZEBU KOŚCIELNEGO OSÓB, KTÓRE 

ZDECYDOWAŁY SIĘ NA EUTANAZJĘ. Wprawdzie Kościół dopuszcza 

chrześcijański pochówek samobójców, ponieważ nie zawsze znane są motywy i 

okoliczności targnięcia się na własne życie. Jednak w przypadku eutanazji 

wiadomo o nich wcześniej. ODMOWA OSTATNIEJ POSŁUGI - 

WYJAŚNIAJĄ BISKUPI - SŁUŻY UKAZANIU, ŻE WYBÓR TEGO 

CZŁOWIEKA BYŁ SPRZECZNY Z WIARĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ. TAK 

WIĘC OSOBA, KTÓRA POPROSIŁA O EUTANAZJĘ NIE BĘDZIE 

MOGŁA MIEĆ KATOLICKIEGO POGRZEBU.  

 

Wkrótce 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w 

przygotowania przed Bożym 
Narodzeniem, i tym którzy swoją posługą 

uświetnili Liturgię Bożonarodzeniową. Z 

pulpitu  
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