
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.  

Tel. 905 848-2420 
. 

 

 
O. Grzegorzowi Nowakowi OMI  

z okazji urodzin, które obchodzić 

będzie w najbliższą środę 

składamy 

 najserdeczniejsze życzenia.  

Niech Dobry Bóg błogosławi  

Ci Ojcze w dalszej posłudze 

kapłańskiej i misjonarskiej. 

Szczęść Boże ! 

 
 

W przyszłą niedzielę w sali 

parafialnej będą rozdawane 

darmowe bilety na film 
fabularno-dokumentalny pt: 

Fatima, orędzie wciąż aktualne. 
Pokaz filmu odbędzie się  

w piątek, 1 marca oraz  

w niedzielę 3 marca  

o godz. 20:00 w sali parafialnej. 

. 

 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY  

DLA DOROSŁYCH  

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
w języku polskim oraz angielskim -  

katechezy odbywać się będą w następujące 

piątki: 15, 22 i  29 marca oraz  5 kwietnia 

br. o godz. 20:00 w salce Św. Faustyny  

w Nowym Centrum katechetycznym.   

 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 

905-848-2420. Przy zapisie wymagane jest 

świadectwo chrztu świętego.   
 
 

. 

 

Dzisiaj…         
 

ZOSTAWILI WSZYSTKO I POSZLI ZA 

JEZUSEM. Piąty rozdział rozpoczyna nowy dział w 

Ewangelii św. Łukasza. Jezus występuje przed 

szeroką publicznością. W tłumach ludzi widzi nowy 

lud Boży. Spośród uczniów na czoło wysuwa się w 
dzisiejszej Ewangelii św. Piotr.  Z Jego łodzi Jezus 

naucza, do niego mówi: „wypłyń na głębię”, on 

otrzymuje obietnicę, że będzie łowić ludzi. On też, 
podobnie jak Izajasz w pierwszym czytaniu, odczuwa 

w pobliżu Jezusa lęk przed świętością Boga.  Chociaż 

Jezus nie powołuje jeszcze wyraźnie owych rybaków 
znad jeziora Genezaret, aby poszli za Nim, to jednak 

w życiu Piotra i jego towarzyszy zdarzyło się już coś 

decydującego: rzucają wszystko i podążają za 
Jezusem. W obecności Świętego Boga każdy 

człowiek wierzący jest do głębi przeniknięty 

świadomością: „jestem człowiekiem”. 
I czyt.  Iz 6,1-2a.3-8                 II czyt. 1 Kor 15,1-11 

Ewangelia: Łk 5,1-11 

Psalm responsorialny:  

Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. 

 
DRUGA SKŁADKA zbierana jest na potrzeby 

Misjonarzy Oblatów. 

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 14.                                                  

 

Na KAWĘ i PĄCZKI zaprasza  

                                             JUBILEUSZ 2000.          

 

 

CHRZTY                                                            
Mocą działania Ducha świętego i przez polanie 

wodą, dar chrztu świętego otrzymają:                                                

Ella Maria Ślusarczyk                                   

córka Victorii i Michael                                            

Oliver Koszowski                                          

syn Karoliny i Marcina                                             

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy 

Bożego błogosławieństwa 

FUNDACJA SERCE DZIECKA 
PROSI O POMOC DLA WIKTORA, 

KTÓREGO BLISKA RODZINA 
JEST RÓWNIEŻ W NASZEJ 

PARAFII 
Wiktor urodził się  w 2010 r. z poważną 

wadą serca. W dziesiątej dobie po urodzeniu 
był operowany, była to operacja ratująca 
życie. Ma przerwany łuk aorty typu B, 
zwężenie drogi odpływu lewej komory,   

ubytki w górnej części przegrody 
międzykomorowej. 

Sytuacja finansowa rodziny uległa 
wielkiemu pogorszeniu ze względu na stałe 
dodatkowe wydatki. Rodzina prosi ludzi o 

dobrym sercu o pomoc i wsparcie. Aby 
Wiktor żył musi być przeprowadzona 

operacja w Niemczech, za którą rodzina 
musi zapłacić.  Pomoc finansową prosimy 

kierować na konto: 
Fundacja Serce Dziecka im. Diny 

Radziwiłłowej ul. Narbutta 27 lok.1,  
02-536 Warszawa;  

Nr konta na wpłaty złotowe PL 
17 1160 2202 0000 0000 8297 2843; 
SWIFT BIGBPLPW - koniecznie z 

dopiskiem: ZC 8495 Wiktor Kudan  lub w 
Credit Union: Account No. 0122923 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 II 2019                                     Vol 39  Nr. 6 

       zaprasza: 

17 lutego - FAMILY  FUN  DAY 
od 11-17:00 ( wstęp wolny) 

 

24 lutego - POLISH CLOSED TABLE TENNIS 

TOURNAMENT.  
Rejestracja przed 24. Info.: centrumtabletennis.com  

lub Chris: chris.smektala@gmail.com,  

tel: 416-358-1183  

lub też: Chris tel: 647-241-2833 e-mail: 
chriswspanialy@gmail.com 

 

2 marca - OSTATKI 
Kolacja: Master Chef Jan Gromada,     

Gra: zespól Impuls Bilety: $55 od osoby. 

                Intencje  Mszalne     

                    

                    PONIEDZIAŁEK, 11 lutego  

  8:00  śp. Henryk Rudzki (10 rocz.)- rodzina 

 19:00 śp. Józef, Aniela, Maria Lambert - córka z  

           rodz.   
           Za dusze w czyśćcu cierpiące - Joanna  

           Cierpich 

  

WTOREK, 12 lutego  

  8:00 śp. Władysławę i Jana Cabaj i śp. Marka  

          Chaupczak - rodzina    
19:00  śp. z rodz. Słota i Sobiło - dzieci i wnuki  

           śp. mamę Lucynę Ulecką - syn i córka z rodz.  

 

                          ŚRODA, 13 lutego  

   8:00  Dzięk.  z ok. urodzin o. Grzegorza Nowaka  

            śp. Andrzej Burek (20 rocz.)- chrześnica   

            Natalia 

 19:00  INTENCJE ZBIOROWE 

 

                        CZWARTEK, 14 lutego  

   8:00  śp. Renata Pikulska (2 rocz.) - mąż Sławomir  

            z rodziną  
 19:00  Dzięk. z prośbą o dalsze Boże błog. dla  

            rodziny Armatowicz  

            śp. Józef Ducki - syn  
 

                          PIĄTEK,  15 lutego  

  8:00  śp. Tadeusz Żmijak - żona z rodz. 

            śp. Renata Pikulska (2 rocz.) - mama 

            Krystyna i dzieci 
19:00   śp. Zofia, Czesław, Eugeniusz i Kazimierz  

            Bubacz - Jan i Jadwiga 

            śp. Piotr Niemiec - syn z rodz.  
 

SOBOTA, 16 lutego   

 8:00   Dzięk. z ok. 59 rocz. ślubu Krystyny i  
           Władysława Liczner - synowie z rodz.  

17:00  Dzięk. w 50-tą rocz. ślubu Heleny i Bolesława  

           Wojna z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błog.  
19:00  śp. Franciszek i Janina Woś - córka z rodz.  

 

NIEDZIELA, 17 lutego  

   8:00  śp. Elżbieta i Antoni Drobiecki - córka z rodz.  

   9:30  śp. Monika i Zdzisław Ślawski - syn z rodz.  

 11:00  Za Parafian i Dobrodziejów 

 13:00  O zdrowie, Błog. boże i dary Ducha Św. dla  

            Dominika - rodzice 

 14:30  śp. Anna i Jakub oraz śp. Katarzyna i Paweł -  
            wnuczka  

 19:00  śp. Rozalia Gabiga - mąż z dziećmi 

 

PARAFIALNY ALBUM RODZINNY NA 40-LECIE NASZEJ PARAFII 
Z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia Parafii św. Maksymiliana Kolbe, pragniemy przygotować PARAFIALNY ALBUM RODZINNY              

ze zdjęciami rodzin z naszej parafii. Będzie to piękna pamiątka dla nas, a przede wszystkim okazja do bliższego zapoznania się.                                  

W czasie jednego tylko spotkania robimy darmowe zdjęcie do albumu, oraz mamy możliwość zakupienia zdjęć lub całego pakietu                           

dla prywatnego użytku.  Każda rodzina, który zrobi zdjęcie otrzyma jeden album za darmo.  

Będzie również możliwość zakupienia dodatkowych kopii albumu w cenie $25.  

Już ponad 500 rodzin zrobiło rezerwację do zdjęć. Dziękujemy! 

Sesje zdjęciowe do Albumu Parafialnego odbędą się w pierwszy tydzień marca od wtorku 5 marca. Poniedziałek i sobota jest już 

zajęta. Otrzymaliśmy dodatkowe dni do robienia zdjęć 15 i 16 marca oraz 29 i 30 marca.  

W przyszłą niedzielę wolontariusze oraz rada parafialna będą ponownie pomagać w zapisach.  

Zapisujemy się na stronie internetowej: http://kolbe.ca/ lub w biurze parafialnym. 

Z pulpitu 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w przygotowania przed Bożym Narodzeniem, i tym którzy swoją posługą uświetnili Liturgię Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

12 II wtorek.  RYCERZE KOLUMBA.  Msza św. wraz z Wymianą Tajemnic Żywego Różańca o godz. 19:00 po czym spotkanie w Centrum J.P.II 
 

23 II sobota. RYCERZE KOLUMBA zapraszają do Centrum na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ.  Do tańca grają „POLANIE”. Bilety $50.00 w tym 

wino, obiad, deser. Info.: Józef 416 908 - 3801. 
 

24 II niedziela. MSZA ŚW. W INTENCJI PAR OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ SWOJEGO ŚLUBU o godz.11:00.  

 

http://centrumtabletennis.com/
mailto:chris.smektala@gmail.com
mailto:chriswspanialy@gmail.com

