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Na Kawę i Pączki Zaprasza 
Wspólnota Rodzin Jana Pawła II 

Z  PULPITU 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58,7-10) 

Światło dobrych uczynków  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 112,4-5. 6-7.8a i 9) 

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2,1-5) 

Nauczanie świętego Pawła 

 

EWANGELIA (Mt 5,13-16) 

Wy jesteście światłem świata 

 Dzisiaj, Ewangelia ma dla nas wzniosłe we-
zwanie, abys my byli s wiadkami Chrystusa. 
Zaprasza nas, z ebys my czynili to na dwa, 
pozornie sprzeczne ze sobą sposoby: jako 
so l i jako s wiatło. So l jest niewidoczna, ale 
wyczuwalna w smaku. Jest wiele oso b, kto re 
nie zwracają na siebie uwagi. Są jak 
„mro weczki”, kto re nie przestają pracowac  i 
czynic  dobrze. W ich obecnos ci odczuwamy 
poko j, spoko j ducha i rados c . 
S wiatła nie da się ukryc . Są ludzie, kto rych 
„widac  z daleka”: S więtej Teresa z Kalkuty, 
Papiez  czy wiejski proboszcz. Zajmują waz -
ne stanowiska z uwagi a swoje cechy przy-
wo dcze lub okres loną posługę. 
Wszyscy jestes my wezwani do bycia solą i 
s wiatłem. Pros my za siebie nawzajem Pana, 
abys my zawsze potrafili byc  solą, a takz e 
s wiatłem, jes li zajdzie taka potrzeba. Niech 
nasze postępowanie na co dzien  będzie ta-
kie, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca naszego, kto ry jest w niebie 
(por. Mt 5,16).  

Poniedziałek 10 luty 

8:00 za śp. Władysława Ozga – córki  

 z rodzinami  

19:00 za śp. Zdzisława Piwowarczyka 

 za śp. Mariannę i Stanisława Podolak  

 - rodzina 

Wtorek 11 luty 

8:00 za śp. Zdzisława Kamyckiego -  żona  

 i syn z rodziną 

19:00 za zmarłych z rodziny Hryniszak, Kubiak, 

 McArthur i Motyka – Bonnie z rodziną 

 za śp. Lucynę Ulecką w 25 rocznicę 

 śmierci - syn i córki z rodzinami  

Środa 12 luty 

8:00 za śp. Władysławę i Jana Cabaj  

 – syn z rodziną 

 za śp. Stanisława i Teofilę Bienarz  

 - syn z rodziną 

19:00   Msza Zbiorowa 

Czwartek 13 luty 

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 dla Ryszarda w 70ta rocznicę urodzin 

 - żona z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji urodzin Amelii,  

 Julianny i Renaty 

 za śp. rodziców; Władysławę i Stanisława 

 Rygiel 

Piątek 14 luty 

8:00 za śp. Renatę Pikulską w 3 rocznicę

 śmierci - mąż, mama i Karol z rodziną 

19:00 za śp. Zdzisława Stopę – żona i dzieci  

 za śp. Mariana Cislo w 2 rocznicę śmierci

 - syn z rodziną 

Sobota 15 luty 

8:00  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Jolanty i Macieja 

17:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 i opiekę Bożą dla Beaty, Renaty, Julianny  

 i Amelii z okazji urodzin  

19:00 za śp. Józefa Przybyło w rocznicę śmierci  

 - Teresa i Zbigniew Berezowscy 

Niedziela 16 luty 

8:00 za śp. Władysławę i Ludwika  

 Tomaszewskich oraz za śp. Iwonę  

 Wozińską i śp. Beatę Degowska  

 - rodzina 

9:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i potrzebne łaski dla rodziny Marć 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Zofię i Franciszka Fresek  

 i ich rodziców - córki 

14:30 za śp. męża, Stanisława Lipiec  

 oraz rodziców z obojga stron;  

 Lipiec i Wojański  

19:00 za śp. Kazimierza Różańskiego  

 – syn z rodziną 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 7 

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 

Julia Anna Calak 
córka Natalii i Piotra  

 
Zurri Zofia Gray - Gawron 

córka Jadwigi i Alonzo 
 

Philip Jakubowski 
syn Doroty i Dawida  

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medugorje,  
miejsca ratunku dla kaz dego. 
Tam dos wiadczysz cudo w, 
przemian, nawro cen , uzdro-
wien . Tam z Maryją wstawisz 
się za innych. 
 

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

Jeszcze dzisiaj moz emy 
zobaczyc  w sali parafialnej 
wystawę o Cudach Euchary-
stycznych. Została ona 
przygotowana na rozpoczę-
cie obchodo w 100 lecia 
urodzin Jana Pawła II.  
Bardzo dziękujemy  
Mrs. Dina’e Oanes  
z Brampton za przygoto-
wanie wystawy.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ŚW. JAN PAWEŁ II - 100 LAT  

          Poszukujemy  
katechetów do  
prowadzenia liturgii  
dla dzieci w czasie  
Mszy świętych,  
o godzinie 11:00,  
w niedziele.  

Chętnych prosimy  
o kontakt z O. Pawłem. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE  

GRUPA BIBLIJNA - CYKL SPOTKAŃ 

Pragniemy podziękowac  panu Robertowi 
Sikorze za modyfikację i ulepszenie systemu 
wys wietlania pies ni w kos ciele. Dziękujemy 
mu ro wniez  za usprawnienie systemu moni-
toringu i kamer w kos ciele. W całym obiekcie 
kos cioła zamontowanych jest 16 kamer przy 
czym 6 kamer na parkingu. Pan Robert  
Sikora spędził wiele dni modyfikując cały 
system co zrobił w darze dla Parafii.  
Serdecznie dziękujemy.  

Polecamy usługi pana Roberta Sikory, 
firmy NJ TechSYSTEMS  
w dziedzinie instalacji  
monitoringu i kamer.  

Telefon kontaktowy: 647-688-6676  

Wkrótce odbędzie się w naszej parafii kurs 
przygotowawczy dla dorosłych do sakramentu 
bierzmowania. Kurs odbędzie się w języku pol-
skim oraz angielskim - katechezy odbywac  się 
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.   
Zapisy i informacje pod numerem telefonu:  
905-848-2420. Przy zapisie wymagane jest s wia-
dectwo chrztu s więtego.  Przygotowanie jest 
otwarte tylko dla dorosłych. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

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. Rekolek-
cje, pod patronatem parafii s w. Maximiliana 
Kolbe, odbędą się w dniach od 14  
do 21 czerwca w Ośrodku Mount Mary 
Retreat Centre, Ancaster, ON. Poprowadzi 
je o. Paweł Sawiak SJ oraz o. Tomasz Rakow-
ski SJ wraz z zespołem wokalno - ewangeli-
zacyjnym “Mocni w Duchu” z Polski.  
Do uczestnictwa zachęcamy zaro wno osoby, 
kto re jeszcze nigdy nie odbyły C wiczen  Igna-
cjan skich, a takz e te, kto re przeszły juz  dro-
gę pięciu tygodni c wiczen  i pragną na nowo 
wgłębic  się w tajemnicę miłos ci Boga  
do człowieka. Koszt os miodniowych reko-
lekcji wynosi $620 od osoby, w tym wliczone 
są posiłki i noclegi w os rodku rekolekcyj-
nym. Jes li chcesz zgłosic  swo j udział prosimy 
o przesłanie danych osobowych na  

email: magis0007@gmail.com  
lub Magda cell # 905-301-7544. 

CUDA EUCHARYSTYCZNE 

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 

09.II.2020 -  
Druga składka  

przeznaczona jest  
na Misje Oblackie 

               PODZIĘKOWANIE 

PIELGRZYMKA—CZĘSTOCHOWA USA 

W roku  s więtego Jana Pawła II, Rodzina Ro z an ca 
S więtego zaprasza na 3-dniowa pielgrzymkę  
do Amerykan skiej Częstochowy i do Narodowego 
Sanktuarium s w. Jana Pawła II w Waszyngtonie,  
w dniach 22 – 24 maja 2020, pod opieka ducho-
wa naszych ojco w. Informacje i zapisy:   
 Teresa 905-495-7035  
 i Wieslawa 416-799-2122 

            W dniach 15-20 marca 2020   
(March Break) Youth Teams  of our Lady 
(YTOL) zaprasza młodziez  na rekolekcje, 
kto re odbędą się w os rodku "Blue Spring 
Scout Reserve," w Acton.  
         Po więcej informacji proszę dzwonic   
        do Pani Anny Jach (519)-571-9241 

"Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy 
słuchają słów - Apokalipsy" Ap. 1.3 

Grupa Biblijna zaprasza na nowy cykl spotkan  na 
temat: Poznajmy Apokalipsę. Spotkania odbywają 
się w każdą środę o 20:00 (po wieczornej  
Mszy św.), w salce s. Faustyny.  

            W roku Jana Pawła II  
Duszpasterska Rada Parafialna     
              zaprasza na film:  
               The Divine Plan.  
Jest to pełnometraz owy film 
dokumentalny, kto ry analizuje 
wspo łpracę między s w. Janem 
Pawłem II, a prezydentem  
Ronaldem Reaganem, kto ra ukształtowała się 
między nimi po pro bach zamachu na nich. Film 
stawia czołowe pytanie, czy ich wspo łpraca w 
zakon czeniu zimnej wojny i upadku sowieckiego 
komunizmu była przypadkowa czy opatrznos cio-
wa. Rez yser filmu, Robert Orlando, przeprowadza 
wywiady z kos cielnymi znawcami, politykami i 
urzędnikami. Film jest wspaniałym dodatkiem do 
historii stosunko w między Stanami Zjednoczony-
mi i Kos ciołem Katolickim. Film jest w języku 
angielskim i trwa 105 minut. Projekcja filmu 
odbędzie się w niedzielę, 23 lutego, 
 o godz. 8:00 PM w sali parafialnej.  
                                      Wstęp wolny.  
        https://www.thedivineplanmovie.com/ 

THE DIVINE PLAN - FILM  

zaprasza na OSTATKI 2020.  
Sobota 22 lutego,  

o godzinie 19:00. Gotuje Jan Gromada.  
Bilety w cenie $60 za osobe do nabycia  

w Centrum i księgarniach Pegaz.  
Informacje : tel. 905.306.9900,  

email: events@jp2pcc.ca    
Zapraszamy 

 Polskie Centrum Kultury w Mississauga posia-
da jeszcze wolne miejsca na uroczysty obiad  
z okazji I Komunii Swietej – niedziela 10 maja  
o 16:00 oraz niedziela, 17 maja o 16:00.  
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :  
tel. 905.306.9900, email adres: events@jp2pcc.ca         
                                Zapraszamy     

                                     POLSKIE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II ZAPRASZA  

Historia Kościoła zna ponad 130 cudów 
związanych z Eucharystią. Zdarzają się  
w chwilach zwątpienia w rzeczywistą obec-
nos c  Chrystusa w Najs więtszym Sakramen-
cie, podczas pro b profanacji, ale takz e jako 
nagroda za wiarę i miłos c . Za pierwszy cud 
eucharystyczny uwaz a się przemianę Hostii 
i wina w kawałek ciała i krwi w klasztorze  
w Lanciano, we Włoszech, w VIII wieku.  
W tamtejszym klasztorze ojco w bazyliano w 
jeden z kapłano w dręczony był wątpliwo-
s ciami co do obecnos ci Jezusa Chrystusa 
pod postaciami chleba i wina. Wątpliwos ci 
te naszły go takz e podczas sprawowanej 
Mszy s w. Wo wczas, gdy kon czył wypowia-
dac  słowa konsekracji, Hostia zamieniła się  
w kawałek ciała, a wino w ludzką krew.  
Zakonnik powiadomił o tym swoich wspo ł-
braci. Wies c  rozniosła się tez  po okolicy. 
Wykonano specjalny relikwiarz, w kto rym 
Ciało i Krew przechowywane są do dzis . 
Krew zamieniła się w pięc  grudek, ale Ciało 
pozostało nienaruszone. W 1970 roku  
zbadano dokładnie cudowną Eucharystię. 
Badacze orzekli, z e Ciało to fragment ludz-
kiego serca, bez s lado w konserwacji, a Krew 
ma grupę AB.  

Wszyscy parafianie powinni już otrzymać 
pocztą zaświadczenie do podatków. W sumie 
wysłalis my 3000 zas wiadczen , co oznacza, z e tyle 
rodzin wspiera naszą parafię za pomocą ofiar w 
kopertkach. Wszystkim dziękujemy za wsparcie 
finansowe dla naszej parafii. Bez waszych ofiar 
trudno byłoby utrzymac  tę wielką wspo lnotę i 
opłacic  wszystkie rachunki. Zachęcamy wszystkich 
parafian do uz ywania niedzielnych kopertek. No-
wy zestaw moz emy nawet otrzymac  dzisiaj po 
Mszy s w. zgłaszając się w zakrystii do jednego  
z księz y lub siostry Karoliny. Bóg Zapłać!  

Poniewaz  w ostatnim czasie bardzo nasiliła się liczba przestępstw na tle rabunkowym wśród osób 
starszych, policja zwraca się z apelem o szczególną ostrożność, rozsądek i wstrzemięźliwość przed 
ofiarowaniem swoich oszczędności oszustom, kto rzy z erują na naiwnos ci i dobrym sercu oso b  
starszych. Nigdy nie dajemy pieniędzy na pros bę przez telefon, z e rzekomo ktos  z rodziny nagle ma potrze-
bę, lub wypadek i potrzebuje od razu goto wkę. Często ro wniez  wysyłane są e-maile rzekomo od proboszcza 
z pros bą o karty „gift cards”. Nie dajmy się nabrać, o. Proboszcz nigdy do nikogo nie wysyła takich  
e-maili.  

UWAGA 

POSZUKUJEMY 


