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2.II. - OFIAROWANIE PAŃSKIE - MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 18, 15-20) 
Bóg obiecuje zesłać proroka  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9) 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7, 32-35) 
Małżeństwo i celibat 

 
EWANGELIA (Mk 1, 21-28) 

Jezus naucza jak ten, który ma władzę 

                  Słowo, które daje wolność 
Słowo człowieka różni się od słowa,  
które wypowiada Jezus. Słowo Jezusa ma moc, 
daje człowiekowi wolność, szczęście. Pozwala 
dojść do prawdy o nas  samych. Jak nauczał 
św. Jan Chryzostom: „Pan przemienia naucza-
nie z korzyścią dla słuchaczy, przechodząc od 
cudów do słów i znów od nauczania o swojej 
doktrynie do cudów”. Za Benedyktem XVI 
możemy doświadczyć, że „słowo Jezusa,  
Ewangelia egzorcyzmuje świat, czyli chroni 
świat od wszelkiego zła”. Kiedy głosimy słowo 
Jezusa, to ono zmienia świat i czyni go  
lepszym. Jako chrześcijanie każdego dnia po-
winniśmy czytać  Pismo Święte. Jednak znajo-
mość Biblii to nie tylko kwestia wiedzy, to 
znajomość Słowa, które ma moc. Słowo Jezusa 
jest ratunkiem w trudnych chwilach. To słowo 
„czyta” moje serce, czyta mnie od środka.  
Ono uwalnia od zła.  Daje wolność. 
Panie, przeniknij mnie Twoim słowem.  
Niech ono stanie się dla mnie źródłem mocy w  
trudnych chwilach życia, niech obdarzy mnie  
wolnością. Amen.  

Poniedziałek 1 lutego  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i Dary 

 Ducha Świętego dla rodzin Kluz  

 i Panasiuk  

19:00 za śp. Marię i Jana Jazienickich  

 oraz śp. Teresę i Stanisława Kędziora  

 – rodzina  

 

Wtorek 2 lutego  

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i Dary  Ducha Świętego dla syna 

 Kamila z okazji urodzin - mama 

19:00 za zmarłych z rodzin Ślawskich i  

 Fijałkowskich – syn z rodziną  

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 Renaty, Beaty, Julianny i Amelii 

 

Środa 3 lutego 

8:00 za śp. Anne i Bazylego Owerko oraz  

 za śp. Czesławę i Karola Rogowskich – 

 wnuczka Anna  

 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 Ewy z okazji 92 urodzin – córka z dziećmi  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 4 lutego  

8:00 za śp. Czesławę Łyżwa – synowie  

 z rodzinami  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o  

 błogosławieństwo Boże dla nich  

 – Apostolat Złota Róża  

   

Piątek 5 lutego  

8:00 za śp. Katarzynę Krupa – Kwak w 18tą 

 rocznicę śmierci - siostra z rodziną  

10:00 za śp. syna Piotra Pyrka w 11tą rocznicę 

 śmierci – rodzice i rodzina  

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Daniela z okazji 11tych urodzin 

 – mama  

 

Sobota 6 lutego  

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego i 

 Rycerzy Niepolanej  

17:00 dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu 

 Marii i Krzysztofa Kular – dzieci  

19:00 za śp. Reginę, Janinę i Jana Dobosz   

 

Niedziela 7 lutego  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 za śp. Zofię i Władysława Grodeckich - 

 córka z rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Mariana Cisło w 3cią rocznicę 

 śmierci – żona i dzieci  

 za śp. Lidię Nowotniak – siostra z rodziną  

19:00 za śp. Zofię i Jana Cop oraz zmarłych z 

 rodziny Cop - syn z rodziną  

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz. Ósmego dnia nowo narodzone Dziecko otrzymało imię zapowiedziane przed  

Jego narodzeniem. Według Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca powinna była przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi 

oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę całopalną baranka, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę. Ubodzy składali w ofierze parę gołębi lub synogarlic. 

Wówczas to kapłan udzielał błogosławieństwa i oczyszczał matkę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt.  

W święto Ofiarowania przynosi się do kościoła świece. Zapalamy je i stoimy wobec Boga ze światłem w rękach. Tak jak Maryja, która przyniosła do świątyni  

swojego Syna, a Symeon nazwał Go światłością narodów. Ludowa nazwa "Matki Bożej Gromnicznej" wywodzi się ze zwyczaju poświęcenia w tym dniu świec  

zwanych gromnicami. Dawniej gospodarz po powrocie z kościoła błogosławił zapaloną gromnicą swoje pole, obejście i zwierzęta w stajni.  

Potem kopciem robił znak krzyża nad drzwiami i oknami domu. Tradycyjnie gromnice przechowuje się nad obrazami świętych.   

 

Koś cio ł jeśt zamknięty podczaś Mśzy Ś więtej; 
Mśze Ś więte odprawiają tylko kśięz a bez udziału wiernych 

i będą śprawowane według śtałego harmonogramu oraz tranśmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adreśem: www.kolbe.ca, 

z wyjątkiem Mśzy Ś więtej niedzielnej o 14.30 - tej  nie ma,  
a w godzinach 14:00 - 18:00 moz na przyjąc  Komunię Ś więtą. 
Poniewaz  w naśzych koś ciołach nadal nie moz na celebrowac   

Mśzy Ś więtej z udziałem wiernych,  
nie zaciągamy grzechu cięz kiego nie będąc w niedzielę  

na Mśzy Ś więtej, w koś ciele,  
o ile ucześtniczymy w niej w inny, dośtępny śpośo b.  

Drzwi Koś cioła pozośtają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,  
oraz po wieczornej Mśzy Ś więtej, w godzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną modlitwę  i moz e wejś c  do niego tylko ograniczona iloś c  ośo b,  
w chwili obecnej to 10 ośo b; 

Tylko jedno wejś cie jeśt otwarte, to od śtrony krzyz a; 
wchodzimy do koś cioła, przewracamy  

kartkę z numerem znajdującą śię w śegregatorze,  
po czym wychodząc z koś cioła odwracamy  

kartkę z numerem - w ten śpośo b  
nie przekroczymy  

dozwolonej liczby ośo b znajdujących śię w koś ciele; 
Pamiętajmy, z e to śamo tyczy śię Kaplicy Wieczyśtej Adoracji. 

Wśzyśtkie Śakramenty celebrowane śą z Mszą Świętą i z naśtępującym limitem ośo b: 
Ś luby - do 10 ośo b;. 
Chrzty - do 10 ośo b; 

Pogrzeby - do 10 ośo b;  
Kopertki na rok 2021 są do odebrania , 

 na dole, w Sali Parafialnej; 

Bóg Zapłać za Zrozumienie!! 

Intencja papieska  
na miesiąc luty 2021  

- Przemoc w stosunku do kobiet. 
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar 
przemocy, aby były chronione przez  
społeczeństwo, a ich cierpienia były  

dostrzegane i wysłuchiwane.  

Nasza Parafia podczas lockdown 

Dziękujemy 

Jesteśmy wdzięczni  
Wszystkim Parafianom  

wspierającym naszą parafię.  
To dzięki Wam i Waszym ofiarom,  
nasz kościół może funkcjonować.  

Wasze wparcie jest dla nas  
nieocenioną pomocą. 
Wielkie Bóg Zapłać!! 

                Lucas Alexander Trica  
           syn  Anny i Alexandru  

15.II rozpoczynają śię, w naśzej parafii,  
nauki przedmałz en śkie i będą trwały przez 

śiedem kolejnych poniedziałko w,  
od 20:00 do 22:00, do 29.III. biez ącego roku. 

Kośzt to $100 od pary.   
Ośoby zaintereśowane prośimy o  
kontakt z biurem parafialnym.  

905.848.2420 

Chrzty 

Śluby  

Codziennie, o godzinie 18:30  

odmawiamy wspólnie Różaniec,  

zachęcamy Wszystkich Parafian do 

przyłączenia się i wspólnej modlitwy 

online, przez Telewizję Parafialną. 

Wspólnota Uwielbienia Adoremus  
zaprasza na spotkanie z Jezusem  

w Najświętszym Sakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz  

Wieczór Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
po wieczornej Mszy świętej.  
W programie; wystawienie  
Najświętszego Sakramentu,  

katecheza i śpiew. 
W wydarzeniach tych można  

uczestniczyć za pośrednictwem  
Telewizji Parafialnej. Zapraszamy. 

ADOREMUS 

 W czterdziestym dniu życia Jezusa Maryja 

przyniosła Go do świątyni, by wypełnić 

Prawo Starego Testamentu. Obok Jezusa i 

Jego Matki w obrzędzie ofiarowania udział 

wziął także starzec Symeon. Ewangelista 

Łukasz określa go trzema znaczeniami: 

człowieka sprawiedliwego, pobożnego i  

wyczekującego pociechy Izraela  

( por. Łk 2, 25). Otrzymał on od Boga 

obietnicę, że nie umrze wcześniej,  

aż własnymi oczami nie ujrzy Zbawiciela. 

Czekał przez wiele lat z tęsknotą, miłością 

i wiarą. Zestarzał się i pochylił ku ziemi, 

ale wiara i miłość tak uwrażliwiły jego 

duszę, że gdy biedni i nie znani mu  

Rodzice wnosili Dziecię - ze szczególnym 

tchnieniem łaski dostrzegł w Nim Tego, 

którego oczekiwał. Wziął Dziecię na ręce i 

wzruszonym głosem dziękował Bogu: 

"Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 

któreś przygotował wobec wszystkich  

narodów: światło na oświecenie pogan i 

chwałę ludu Twego, Izraela" (Łk 2, 29).  

Tę modlitwę do dziś odmawiają kapłani w 

porze wieczornej, jako dziękczynienie za 

przeżyty dzień. 

Apel Jasnogórski - codziennie  
o godzinie 21:00 
Zapraszamy do  

wspólnej modlitwy online   

W soboty, o godzinie 18:00, zapraszamy  
na Katechezę przez ZOOM.  

W programie: modlitwa,  
Katechizm Kościoła Katolickiego  

i możliwość zadawania pytań. 
30.I. - „ Modlitwa Pańska jako  

Streszczenie Ewangelii.” 
7.II. - „ Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie.”  

5.II - pierwszy piątek miesiąca  
6.II - pierwsza sobota miesiąca 

Odeszli do Pana  

Baby Faith; 
Marek Mierzwa - lat 56; 
Edward Trocki - lat 61; 

Henryk Skwarko - lat 77; 
Zdzisław Gola - lat 82; 
Henryka Kibil - lat 83; 

Wiktoria Wanda Kreza - lat 96; 
Roman Krupski - lat 98; 

Wieczne odpoczywanie  
racz im dac Panie,  

A światłość wiekuista  
niechaj im świeci 

Bardzo prośimy o NIE korzystanie z kopertek z roku 2020 lub z lat poprzednich.  
Jez eli ktoś  chce je uz ywac  to nalez y napiśac  na kopertce  imię i nazwiśko oraz adreś.  

Jednocześnie przypominamy, ze zestawy kopert na rok 2021 są do odebrania w Sali pod 
kościołem.  Osoby, które nie używały kopert w roku poprzednim, a chciałyby z tej formy 

donacji korzystać w tym roku prosimy o kontakt z parafią.  
Wśzyśtkie ofiary złoz one na utrzymanie parafii, remonty, rekolekcje i na ro z ne cele  

Archidiecezji Toronto mogą byc  odliczone od podatku nie dotyczy to ofiar złoz onych na intencje 
mśzalne. Pokwitowania do rozliczenia podatkowego za roku 2020 będą wyśłane w tym  

tygodniu do wśzyśtkich, kto rzy złoz yli donację powyz ej 50 dolaro w. Ośoby, kto re przekazały 
donację poprzez śtronę internetową otrzymają pokwitowanie bezpoś rednio z Archidiecezji. 


