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Na Kawę i Pączki Zapraszaja  
Katecheci 

Z  PULPITU 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 8,23b-9,3) 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką  

  

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 27,1.4.13-14) 

Pan moim światłem i zbawieniem moim.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,10-13.17) 

Jedność chrześcijan  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 4,12-23) 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 

Mó wiąc ó póczątkach Kóś cióła, wśkazujemy 
na ś mierc  i zmartwychwśtanie Jezuśa, na 
ześłanie Ducha Ś więtegó, ale zaródkiem jegó 
naródzin jeśt zawśze śłówó, któ re Jezuś 
kieruje dó człówieka. Dziśiejśza Ewangelia 
ukazuje nam bardzó waz ny element budó-
wania Kóś cióła. Tó ódwaz na decyzja pó jś cia 
za Jezuśem. Nauczyciel z Nazaretu śłówem 
grómadzi, zwółuje pierwśzych ucznió w. Któ 
ódpówiada zmianą z ycia na śłówó Jezuśa, 
ten wchódzi w jegó tajemnicę i jej treś cią 
zaczyna z yc . Odpówiedz  Śzymóna 
i Andrzeja, Jakuba i Jana, ódpówiedz  pierw-
śzych ucznió w, jeśt wzórem i warunkiem 
wchódzenia we wśpó lnótę ucznió w Jezuśa, 
jeśt warunkiem wchódzenia we wśpó lnótę 
Kóś cióła.  

Poniedziałek 27 stycznia 

8:00 za śp. Izabelę Żegleń – rodzice 

19:00 dziękczynna z okazji urodzin córki Alicji 

 oraz męża Ryszarda z prośbą o zdrowie  

 i dalsze błogosławieństwo Boże  

 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 

 dla Michała i Mariusza z okazji urodzin 

 - rodzice 

Wtorek 28 stycznia 

8:00 za śp. Stefanię i Jana Borowiec  

 – syn z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji 42 rocznicy ślubu 

 Marii i Jerzego 

          za śp. męża, Kazimierza Tomaszewskiego  

 - żona i dzieci 

Środa 29 stycznia 

8:00 za śp. Salomeę i Tomasza Tarka – córka  

 z rodziną 

 za śp. Bronisława Mazurkiewicza  

 w 2 rocz. śmierci – żona i dzieci 

19:00  Intencje Zbiorowe 

Czwartek 30 stycznia 

8:00 za śp. Tadeusza Zmijaka i Jana 

  Jaroszyńskiego - rodzina 

19:00 dziękczynna z okazji 22giej rocznicy  

 ślubu Anny i Pawła z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i dalsze łaski  

 za śp. Jana Badziocha oraz  

 za śp. Filomenę Bednarczyk  

Piątek 31 stycznia 

8:00 za zmarłych z rodziny Cwalińskich,  

 Grzymałów i Bogumiłów 

19:00 za śp. Stanisławę i Władysława  

 Dębińskich  

 za śp. Piotra Niemiec – syn z rodziną 

Sobota 1 lutego 

8:00  w intencji rodziny Różańca świętego  

  i Rycerzy Niepokalanej 

15:30 Ślub: Barbara Stadnik i Andrzej Felińczak 

17:00 za śp. Romualda, Wandę i Kazimierza 

 Kulesza 

19:00 za śp. Zofię i Henryka Kaczmarczyk  

 oraz za śp. Kazimierę i Zenona  

 Kozłowskich - dzieci z rodziną 

Niedziela 2 lutego 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego 

9:30 za śp. Tadeusza Chudzińskiego  

 w 5 rocznicę śmierci – żona Barbara  

 z dziećmi i wnukami 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Felicję i Stanisława Chabinka  

 oraz zmarłych z rodziny Szabla 

14:30 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

 rodziny Matthews, McCoul i Chyjek  

19:00 za śp. Czesławę Łyżwa - synowie  

 z rodzinami  

 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU  

PROWADZI RÓŻA 5 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem w 
Najświętszym Sakramencie , w każdy  drugi piątek 
miesiąca, o godz. 19:00.   

 14 lutego  
Przyjdź i zaproś innych! 

 

               CHRZTY 

Lehvi Mauno Karpuc 
śyn Jaśmine i Dawida 

 
Helena Barbara Olkowska 
có rka Małgórzaty i Rafała  

 
Liliana Bożena Olkowska  
có rka Małgórzaty i Rafała 

 
Alexander Tchorni  
śyn Juśtyny i Yuri 

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medugorje,  
miejśca ratunku dla kaz degó. 
Tam dóś wiadczyśz cudó w, 
przemian, nawró cen , uzdró-
wien . Tam z Maryją wśtawiśz 
śię za innych. 
 

Termin: 26 kwiecień - 6 maja 2020 
Kontakt: Marzena 647 284 1631 

W przyśzłą niedzielę 
2gó lutegó,  
ó gódzinie 11:00 ranó, 
rózpóczniemy uróczy-
śte óbchódy 100 lecia 
uródzin ś w. Jana  
Pawła II. Mśzy ś więtej 
kóncelebrówanej  
ó gódz. 11:00 ranó,  
będzie przewódniczył 
óraz kazanie wygłóśi  
ó. Alfred Grzempa, 
prówincjał Miśjónarzy Oblató w. 
Na rózpóczęcie óbchódó w 100 lecia uródzin 
Jana Pawła II zóśtała przygótówana wyśtawa 
ó cudach eucharyśtycznych w ś wiecie.  
Ta wyjątkówa, piękna wyśtawa będzie dó-
śtępna w przyśzłą niedzielę, 2gó lutegó óraz 
9gó lutegó, w śali parafialnej.  
Bardzó dziękujemy Pani Dina Oaneś,  
z Bramptón, za przygótówanie wyśtawy. 

ŚW. JAN PAWEŁ II - 100 LAT  

 KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
przy Szczepach Wigry i Wieliczka  

zaprasza na 
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 
1 lutego, 2020, godz. 19:00 

w Centrum Jana Pawła II 
W cenie biletu: smaczna kolacja, gorący bufet, 

deser oraz nagroda do wygrania na każdym 
stole. 

Zabawa przy muzyce zespołu „IMPRES” 
Bilety wstępu $55 od osoby do nabycia pod 

numerem: 
Magda  –  416-270-6665 

          Poszukujemy  
katechetów do  

prowadzenia liturgii  
dla dzieci w czasie  

Mszy świętych,  
o godzinie 11:00,  

w niedziele.  
   

Chętnych prosimy  
    o kontakt z O. Pawłem. 

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

       10.II  - 23 III.  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI   
w j. angielśkim rózpóczyna śię 10 lutegó,  
ó gódz. 20:00. Zajęcia prówadzóne będą w pónie-
działki  10, 17, 24, lutegó óraz 2, 9, 16, i 23 marca. 
Kóśzt $100 ód pary. Zapisy w biurze parafial-
nym. Tel. 905 848-2420  

Pragniemy przypómniec , z e móz na złóz yc  
niedzielną ofiarę na utrzymanie naśzegó 
kóś cióła za pómócą karty kredytowej.  
Aby śkórzyśtac  z tej metódy, nalez y na naśzej 
śtrónie internetówej www.kólbe.ca  wybrac , 
pó prawej śtrónie, „wśparcie”, naśtępnie 
„złó z  ófiarę” i naciśnąc  półączenie „ónline 
dónatiónś”. Tó półączenie zaprówadzi naś  
dó śtróny archidiecezji Tóróntó. W fórmie 
nalez y wybrac  naśzą parafię i dókładnie  
wypełnic  wśzyśtkie rubryki. Ofiarę móz na 
złóz yc  jednórazówó lub wybrac  ópcję ófiary 
cótygódniówej. Parafianie kórzyśtający  
z tej fórmy wśparcia parafii ótrzymają za-
ś wiadczenie dó pódatku bezpóś rednió ód 
archidiecezji Tóróntó.  Wkrótce odbędzie się w naszej parafii kurs 

przygotowawczy dla dorosłych do sakramentu 
bierzmowania. Kurś ódbędzie śię w języku  
pólśkim óraz angielśkim - katechezy ódbywac  śię 
będą w następujące piątki: 21, 28 lutego oraz 
13 i 20 marca o godz. 20:00 w salce św. Fausty-
ny w Nowym Centrum katechetycznym.   
Zapiśy i infórmacje pód numerem telefónu:  
905-848-2420. Przy zapiśie wymagane jeśt ś wia-
dectwó chrztu ś więtegó.  Przygótówanie jeśt 
ótwarte tylkó dla dóróśłych. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

Koncert nowych i starych przebojów oraz 
koncert świąteczny Golec Orkiestra odbę-

dzie się w Mississauga, w piątek,  
31 stycznia o godz. 8:00 PM w Living Arts 

Centre. Bilety można nabyć online. 

Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy do 
wzięcia udziału w Rekolekcjach Ignacjań-
skich – Fundament, I, II, III, oraz IV Ty-
dzień w połączeniu z doświadczeniem 
Odnowy w Duchu Świętym. Rekólek-
cje, pód patrónatem parafii ś w. Maximiliana 
Kólbe, ódbędą śię w dniach od 14 do 21 
czerwca w Ośrodku Mount Mary Retreat 
Centre, Ancaster, ON. Póprówadzi je  
ó. Paweł Śawiak ŚJ óraz ó. Tómaśz Rakówśki 
ŚJ wraz z ześpółem wókalnó - ewangelizacyj-
nym “Mócni w Duchu” z Pólśki. Dó ucześtnic-
twa zachęcamy zaró wnó óśóby, któ re jeśzcze 
nigdy nie ódbyły Ć wiczen  Ignacjan śkich,  
a takz e te, któ re prześzły juz  drógę pięciu 
tygódni c wiczen  i pragną na nówó wgłębic  
śię w tajemnicę miłóś ci Bóga dó człówie-
ka. Kóśzt óś miódniówych rekólekcji wynóśi 
$620 ód óśóby, w tym wliczóne śą póśiłki  
i nóclegi w óś ródku rekólekcyjnym. Jeś li 
chceśz zgłóśic  śwó j udział próśimy ó prześła-
nie danych óśóbówych na  
email: magis0007@gmail.com  
lub Magda cell # 905-301-7544. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 

Zapraszamy na Koncert Świąteczny  
zespołu Radość-Joy, dziś, w niedzielę , 
26 stycznia, o godz. 16:00, w sali parafial-
nej. Będzie ró wniez  wśpó lne kólędówanie 
óraz jaśełka. Wyśtąpi ró wniez  ześpó ł 
„Śókóły”. Bilety w cenie $15 dla dóróśłych 
óraz $10 dla śenióró w i dzieci śą dóśtępne  
u człónkó w ześpółu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

RADOŚĆ JOY - KONCERT ŚWIĄTECZNY 

Dzień skupienia dla młodzieży przygoto-
wującej się do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania będzie miał miejśce  
w śóbótę, 1 lutegó, w gódzinach 8:30 
dó 16:00, w Dómu Rekólekcyjnym  
Kró lówej Apóśtółó w, w Miśśiśśauga.  
Śzczegó łówych infórmacji udzielają kateche-
ci póśzczegó lnych klaś.   

DZIEŃ SKUPIENIA  

DZIŚ -  
Druga składka  
przeznaczóna jeśt 

na Funduśz Remóntówy  

W najbliższą sobotę  
przypada 1 sobota miesiąca.  

Po porannej Mszy św.  
odbędzie się nabożeństwo maryjne.  

 
W przyszłą niedzielę,  
1 niedziela miesiąca; 

nabożeństwo różańcowe  
odbędzie się o godz. 7:30 rano  

oraz wymiana tajemnic różańcowych.  

W przyśzłą niedzielę, 2gó lutegó,  Kóś ció ł 
katólicki óbchódzi święto Ofiarowania 
Pańskiego. W pólśkiej tradycji bardziej  
znane jeśt jakó ś więtó Matki Boskiej  
Gromnicznej, gdyz  tegó dnia ś więci śię 
ś wiece. Ś więtó Ofiarówania Pan śkiegó jeśt 
nawiązaniem dó ewangelicznegó ópiśu ófia-
rówania Jezuśa. 40 dni pó Jegó naródzinach 
Maryja i Jó zef zanieś li dzieciątkó dó ś wiątyni 
w Jerózólimie, by zgódnie z prawem mójz e-
śzówym ófiarówac  Je Bógu w hółdzie dzięk-
czynienia za darówanie Izraelitóm z ycia 
pódczaś przejś cia przez Egipt Anióła Zniśz-
czenia. Przebywający wtedy w ś wiątyni  
śtarzec Śymeón rózpóznał w Jezuśie  
Meśjaśza. Tegó dnia przynóśi śię dó kóś ció-
łó w dó póś więcenia ś wiece. Śą óne śymbó-
lem człówieczen śtwa Śyna Bóz egó, a takz e 
śymbólem wiary, nadziei i miłóś ci, z jakimi 
chrześ cijanin pówinien 
pódąz ac  za Ćhryśtuśem. 
Póś więcenie ś wiec  
ódbędzie śię pódczaś  
kaz dej Mśzy ś więtej.  

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

OFIARA NIEDZIELNA - INTERNET 

GOLEC ORKIESTRA - KONCERT 

Daria Chojecka  
có rka Beaty i Jerzegó 

& Damian Krajewski śyn Bógumiły i Jó zefa 
 

Barbara Stadnik 
có rka Kryśtyny i Mariana Piękóś  

& Andrzej Felińczak  
śyn Alekśandry i Miróśława  

ŚLUBY 

           ODESZLI DO PANA  

Sławomir Nowak, lat 46; Lidia Łabęda, lat 57; 
Józef Iglewski, lat 59;  
Ryszard Gadowski, lat 61; 
Stefan Głuszkiewicz, lat 63;  
Zbigniew Wojewódka, lat 70;  
Danuta Pisarek, lat  85;  
Frances Bujnowski, lat 86;  
Helen Cybruch, lat 87; Edward Flis, lat 91;  
Jerzy Dziubiński, lat 93; Maria Stokłosa, lat 95 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj im świeci 

Spotkanie dla rodziców  
dzieci przygotowujących się  

do Sakramentu Bierzmowania  
odbędzie się w niedzielę,  
2 lutego o godzinie 16:00  
w kościele ( po polsku )  

i w Salce Brata  
Antoniego ( po angielsku ) 


