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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 9, 8-15) 
Przymierze Boga z Noem po potopie 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9) 
Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. 

 
DRUGIE CZYTANIE (1 P 3, 18-22) 

Woda chrztu nas ocala  
 

EWANGELIA (Mk 1, 12-15) 
Jezus był kuszony przez Szatana,  

aniołowie zaś Mu usługiwali  

                   Droga do nowego życia. 
„Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi 
się do całego człowieka. Dotyka jego 
mentalności i działania. Nawrócenie to 
przede wszystkim odpowiedź na  
wezwanie Boga, to zmiana swojego życia 
oraz słuchanie Pana, bo On najlepiej wie, 
co dla nas jest najważniejsze. To ukierun-
kowanie na Boga i bliźniego, a nie na to, 
co dla nas jest najlepsze tu i teraz.  
Z nawrócenia rodzi się nowe życie, nowa, 
głębsza relacja z Bogiem, z drugim  
człowiekiem. Czasem ta nowa droga 
oznacza wyrzeczenia, podjęcie trudów i 
zmagań, które stają się naszą pustynią. 
Ale by iść dalej za Jezusem, trzeba się 
wciąż nawracać, ciągle korygować swoje 
myślenie, a czasami nawet rezygnować z 
wygodnych przyzwyczajeń.  
To nie jest łatwe. 
 
Jezu, pragnę przemieniać swoje życie i 
kroczyć za Tobą. Wyprowadź mnie ze sobą 
na pustynię, abym nabrał sił do walki z 
przeciwnościami. Amen. 

Poniedziałek 22 lutego  

8:00 za śp. Władysławę i Ludwika  

 Tomaszewskich – dzieci  

19:00 dziękczynna z prośbą o wstawiennictwo 

 Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla 

 Nicolasa z okazji 11tych  urodzin  

 za śp. Mieczysława Feret w 24tą rocznicę 

 śmierci - żona z dziećmi  

 

Wtorek 23 lutego 

8:00 za śp. Czesławę i Waldemara Grochowicz 

 w rocznicę śmierci – siostra z rodziną  

18:30 Droga Krzyżowa ( ENG )  

19:00 za śp. Ryszarda Jankowskiego – brat i 

 siostra   

 za śp. Halinę i Antoninę Nenko – 

 Danuta z rodziną 

 

Środa 24 lutego 

8:00 za śp. Jadwigę i Mariana Towarek oraz  

 za śp. Kazimierza Daniel – rodzina  

 za śp. Michała Warskiego w 3cią rocznicę 

 śmierci - żona i przyjaciele 

19:00 Zbiorowe  

 

Czwartek 25 lutego 

8:00 za śp. Jana Mogielnickiego w 1szą  

 rocznicę śmierci - żona i córka  

19:00 za śp. Małgorzatę Twardowską w 1szą 

 rocznicę śmierci  

 za śp. Janinę Konaszenko – syn z rodziną  

 

Piątek 26 lutego  

8:00 za śp. Franciszka Rabiańskiego – żona 

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za śp. Bronisława, Kazimierę i Stanisława 

 Chobotko - rodzina  

 za śp. Mariannę, Stanisława i Joannę 

 Kowalczyk  

 

Sobota 27 lutego 

8:00 za śp. Piotra Niemiec – syn z rodziną   

17:00 za śp. Ryszarda Michalca i zmarłych z 

 rodziny Michalec - siostry z rodziną  

19:00 za śp. Andrzeja Przychodzko i rodziców z 

 obojga stron , za sp. brata Władysława  

 Sobolewskiego oraz za śp. Janinę  

 i Wiesława Kobiałka  - rodzina  

 

Niedziela 28 lutego 

8:00 za śp. Józefa Wacięgę w 10tą rocznicę 

 śmieci oraz jego rodzinę i rodzeństwo – 

 córka z rodziną  

9:30 za śp. Monikę Ślawski oraz za  

 śp. Zdzisława Ślawskiego - syn z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Ryszarda Michalec oraz za  

 śp. Natalię i Stefana Michalec – żona i 

 dzieci  

14:30 za śp. Zbigniewa Kaczmarczyka – żona, 

 dzieci i wnuki  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i dary Ducha Świętego dla Eveliny z 

 okazji 1ych urodzin – dziadkowie  

W Środę Popielcową, która niegdyś nosiła nazwę Środy Wstępnej, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu - czas pokory, pokuty, jałmużny i nawrócenia. 

Znakiem naszego wejścia w ów czas nawrócenia jest popiół, którym posypane były nasze głowy.  

Ten popiół przypomina nam, że wszystko co ziemskie powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. 

Czterdziestodniowy okres poprzedzający Wielkanoc, jest okresem duchowego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych,  

czasem refleksji nad swoim postępowaniem, czasem pokuty, nawrócenia i modlitwy.  

To czas, który przygotowuje nasze serca na owocne przeżywanie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Wedle przykazań Kościoła zobowiązani jesteśmy, na okres pokuty wielkopostnej, do powstrzymania się od udziału w zabawach,  

do przystąpienia do spowiedzi oraz do Komunii Świętej wielkanocnej. 

Wybierzmy zatem choć jedną rzecz, na okres Wielkiego Postu, z której zrezygnujemy ( na przykład z palenia papierosów lub z alkoholu ),   

tak abyśmy czuli, że go naprawdę przeżywamy, że zrezygnowaliśmy z czegoś, bo Bóg jest ważniejszy. Uczyńmy to dla Chrystusa ukrzyżowanego.  

 

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; 

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 

Dzięki Wam i Waszym ofiarom,  
nasz kościół może funkcjonować.  

Wasze wparcie  
jest dla nas nieocenioną pomocą. 

Wielkie Bóg Zapłać!! 

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. 

 
Przyłącz się i zaproś innych. 

ADOREMUS 

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. 
21.II. - Siedem Próśb 

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.  
Osoby, które przekazały donację poprzez stronę internetową  

otrzymają pokwitowanie bezpośrednio z Archidiecezji. 

Ci, którzy nie mają  
Sakramentu Bierzmowania, a 

chcieliby, proszeni są o zgłoszenie 
się do biura parafialnego.  

Końcem lutego rozpoczynają się 
spotkania (5) przygotowawcze 

Zapraszamy. 

Bierzmowanie  

Śzukamy wolontariuszy na ewentualny powro t do Mśzy Ś więtych z udziałem wiernych.  
Rząd nie ogłośił jeśzcze tej moz liwoś ci, jednak wiedząc, z e moz e śię to śtac  niebawem, 

 śzukamy wolontariuśzy do śtania przy drzwiach,  
aby mo c otworzyc  koś cio ł gdy takie pozwolenie nadejdzie.  

Grupa Biblijna  
zapraśza wśzyśtkich parafian, i nie tylko,  

do włączenia śię w nowa formę odmawiania 
Drogi Krzyżowej w połączeniu  

z Koronką do Miłosierdzia Bożego,  
kto ra nazwaliś my Koroną Paśyjną. 

Gdy oglądamy tranśmiśje z  
Godziny Miłośierdzia np. z Łagiewnik,  

to widzimy, z e zawśze przed Koronką mają 
miejśce rozwaz ania jakiegoś   

motywu Męki Pan śkiej. 
Proponujemy więc śzerśze włączenie śię w 

taki śpośo b modlitwy na wzo r  
Kręgo w Ro z an cowych.  

Wygląda to tak;  
czternaś cie ośo b deklaruje śię rozwaz ac   
codziennie przed odmawianiem Koronki,  

jedną śtację, kaz dy inna,  
Kaz dego dnia przechodzimy do naśtępnej. 

Kto zaczyna pierwśzą śtację  
odmawia modlitwę wśtępna,  
kto kon czy czternaśtą śtacją,  

odmawia modlitwę na zakon czenie, etc..,. 
W ten śpośo b codziennie jeśt odmo wiona 
cała Droga Krzyz owa, a wierzymy, z e na jej 

ucześtniko w śpływają łaśki  
jakby śami odprawili całą Drogę. 

Kaz dy moz e uz ywac  jakąkolwiek śwoją  
kśiąz eczkę do naboz en śtwa  

lub wybrane tekśty z Internetu. 
Śkoro przylgnęliś my na z ycie do Koronki, 
 czy Ro z an ca, to moz emy je tez wzbogacic   
naśzą decyzją o rozwaz aniu jednej śtacji. 

W tej chwili, iśtnieją juz   
trzy zadeklarowane Korony Paśyjne.  
Zapraśzamy naśtępnych ucześtniko w. 

 
Aby zśynchronizowac  zapiśywanie śię do 

Koron Paśyjnych, prośimy śkontaktowac  śię 
z liderem Grupy Biblijnej: 

 
Andrzej Kowalski 

416 917 0195  
lub  

KoronaPasyjna@gmail.com 


