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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) 

Ofiara Abrahama  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 116B, 10 i 15. 16-17. 18-19) 

W krainie życia będę widział Boga. 
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 31b-34) 
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna  

 
EWANGELIA (Mk 9, 2-10) 

Pielgrzymują na ziemi uczestniczymy  
w życiu wiecznym 

               Nasza duchowa góra Tabor. 
Na górze Tabor podczas przemienienia 
światło pokazuje uczniom, kim naprawdę 
jest Jezus. To ma być umocnienie dla 
uczniów przed „zgorszeniem krzyża”. 
Wszystko to, co ujrzeli, nie może być  
jednak przedmiotem jakichś spekulacji, 
czy plotek. Dopiero śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa będą właściwym wyja-
śnieniem tych wydarzeń. „Pracuj, trudź 
się, znoś także cierpienia i udręki, abyś 
przez czystość i piękno dobrych dzieł 
mógł osiągnąć w miłości to, co oznaczają 
jaśniejące szaty Pana” – mówił 
 św. Augustyn. Tak naprawdę nasza  
duchowa obecność na górze Tabor jest 
przygotowaniem do trudu życia apostol-
skiego, do trudu dawania świadectwa. 
 
Panie, proszę Cię o błogosławieństwo dla 
mojej pracy ewangelizacyjnej, abym  
kiedyś mógł oglądać Cię twarzą w twarz.  
Amen. 

Poniedziałek 1 marca  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 

 86 urodzin Jerzego Cierpich z prośbą o 

 łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg  

 operacji   

19:00 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel –  

 córka Danuta  

 za śp. Danutę Twardowską  

 

Wtorek 2 marca  

8:00 za śp. Helenę i Michała Ziębów oraz  

 zmarłych z rodziny Ziębów i Skrzypków  

18:30 Droga Krzyżowa ( ENG )  

19:00 za śp. Klarę i Maksymiliana Kirchof    

 

Środa 3 marca 

8:00 za śp. Józefę i Władysława Bobka – córka 

 Teresa z rodziną  

 za śp. Karola, Marię oraz Grażynę  

 Tomczyszyn oraz za śp. Agnieszkę  

 i Błażeja Szczerba  

19:00 Zbiorowe  

 

Czwartek 4 marca  

8:00 za śp. Stefanię i Franciszka – rodzina  

 za śp. Annę i Stanisława Płotnickich – 

 rodzina  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą  

 o Boże błogosławieństwo dla nich  

 – Apostolat Złota Róża 

 

Piątek 5 marca  

8:00 za śp. Zofię i Wacława Nowotnik oraz za 

 śp. Zbigniewa Rączy  

10:00 za śp. Janinę i Eugeniusza Płońskich oraz 

 zmarłych z obojga stron – syn  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za śp. Aleksandra Prymicza i  

 za śp. Bogumiłę Jurek  

 

Sobota 6 marca  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej    

17:00 za śp. Janinę Grabowską w 2gą rocznicę 

 śmierci  

19:00 za śp. Helenę i Leona Skrobucha oraz  

 za śp. Albinę i Jana Broźny i ich syna Jana 

 Broźny oraz za śp. Kazimierza Broźny 

 

Niedziela 7 marca  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 za śp. Kazimierza Koleckiego – siostra z 

 rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Józefa Mendelę – żona i córka  

 z rodziną   

14:30 za śp. Genowefę i Macieja Krzysiak – 

 córka   

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. Jolantę Lewandowską w  

 5tą rocznicę śmierci   

Pro-Life 40 Dni dla Życia. 

Grupa Pro-Life gorąco zaprasza wszystkich parafian do włączenia się, po raz kolejny,  

w ogólnoświatową akcję modlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych - 40 Dni dla Życia.  

Każdego roku, zachęcamy Parafian do podjęcia cichej modlitwy w Kaplicy Wieczystej Adoracji,  

w intencji życia zagrożonego aborcją i eutanazją, podczas całego okresu Wielkiego Postu (czyli 40 dni).  

W tym roku, ze względu na restrykcje związane z pandemią i ograniczonym dostępem do Kaplicy, zachęcamy gorąco  

do podjęcia wspólnej modlitwy w domu, z rodziną, w intencji życia, jeśli modlitwa w Kaplicy nie będzie możliwa.  

Może to być jedna z form postanowienia na Wielki Post.  

            Nawet jedna godzina Twojej modlitwy może uratować czyjeś życie - nie przegap tego świętego czasu łaski!  

 

Kościół jest zamknięty podczas Mszy Świętej; 
Msze Święte odprawiają tylko księża bez udziału wiernych 

i będą sprawowane według stałego harmonogramu oraz transmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca, 

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

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

na Mszy Ś więtej, w kos ciele,  
o ile uczestniczymy w niej w inny, dostępny sposo b.  

Drzwi Kos cioła pozostają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,  
oraz po wieczornej Mszy Ś więtej, w godzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną modlitwę  i moz e wejs c  do niego tylko ograniczona ilos c  oso b,  
w chwili obecnej to 10 oso b; 

Tylko jedno wejs cie jest otwarte, to od strony krzyz a; 
wchodzimy do kos cioła, przewracamy  

kartkę z numerem znajdującą się w segregatorze,  
po czym wychodząc z kos cioła odwracamy  

kartkę z numerem - w ten sposo b  
nie przekroczymy  

dozwolonej liczby oso b znajdujących się w kos ciele; 
Pamiętajmy, z e to samo tyczy się Kaplicy Wieczystej Adoracji. 

Śakramenty celebrowane są z Mszą Świętą i z następującym limitem oso b: 
Ś luby - do 10 oso b;. 

Pogrzeby - do 10 oso b;  
Chrzty - do 10 oso b; bez Mszy Ś więtej  

Kopertki na rok 2021 są do odebrania , 
 na dole, w Sali Parafialnej; 

Intencja papieska  
na miesiąc marzec 2021  
-Sakrament pojednania- 

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali  
sakrament pojednania z  

odnowioną głębią, żeby cieszyć się  
nieskończonym miłosierdziem Bożym.  

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. 

ADOREMUS 

Kompleta i Apel Jasnogórski  
- codziennie o godzinie 21:00 

Zapraszamy do  
wspólnej modlitwy. 

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

W programie: modlitwa,  
Katechizm Kościoła Katolickiego  

i możliwość zadawania pytań. 
27.II. - „Grzechy przeciwko  

Duchowi Świętemu.” 

Śzukamy wolontariuszy na  
ewentualny powro t  

do Mszy Ś więtych z udziałem wiernych.  
, aby móc otworzyć kościół, 

 gdy takie pozwolenie nadejdzie.  

Grupa Biblijna  
zaprasza wszystkich parafian, i nie tylko,  

do włączenia się w nowa formę odmawiania 
Drogi Krzyżowej w połączeniu  

z Koronką do Miłosierdzia Bożego,  
kto ra nazwalis my Koroną Pasyjną. 

Gdy oglądamy transmisje z  
Godziny Miłosierdzia np. z Łagiewnik,  

to widzimy, z e zawsze przed Koronką mają 
miejsce rozwaz ania jakiegos   

motywu Męki Pan skiej. 
Proponujemy więc szersze włączenie się w 

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

Wygląda to tak;  
czternas cie oso b deklaruje się rozwaz ac   
codziennie przed odmawianiem Koronki,  

jedną stację, kaz dy inna,  
Kaz dego dnia przechodzimy do następnej. 

Kto zaczyna pierwszą stację  
odmawia modlitwę wstępna,  
kto kon czy czternastą stacją,  

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

uczestniko w spływają łaski  
jakby sami odprawili całą Drogę. 

Kaz dy moz e uz ywac  jakąkolwiek swoją  
ksiąz eczkę do naboz en stwa  

lub wybrane teksty z Internetu. 
Śkoro przylgnęlis my na z ycie do Koronki, 
 czy Ro z an ca, to moz emy je tez wzbogacic   
naszą decyzją o rozwaz aniu jednej stacji. 

W tej chwili, istnieją juz   
trzy zadeklarowane Korony Pasyjne.  
Zapraszamy następnych uczestniko w. 

 
Aby zsynchronizowac  zapisywanie się do 

Koron Pasyjnych, prosimy skontaktowac  się 
z liderem Grupy Biblijnej: 

 
Andrzej Kowalski 

416 917 0195  
lub  

KoronaPasyjna@gmail.com 

Różaniec  

Rocznicę Ślubu obchodzą:  
 

Renata i Jacek Migdał - 30 rocz.;  
Danuta i Wojciech Śiuda - 37 rocz.;  

Jadwiga i Jan Śzulc - 47 rocz.;  
Danuta i Ryszard Janicki - 48 rocz.;  
Emilia i Jerzy Budzik - 50 rocz.;  

Władysława i Bolesław Ś widerski - 50  rocz.; 

Odeszli do Pana 

Mariusz Paweł Lubaszewski - lat 30; 
Andrew Mark Wasilewski - lat 56; 

Dariusz Kajzer - lat 59; 
Elżbieta Wilczek - lat 64; 

Zdzisław Zych - lat 69; 
Ryszard Luber - lat 77; 

Leopold Wasilewski - lat 94; 
Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie, 

A Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci 

Grupa Apostolat Złota Róża zaprasza 

wszystkich do udziału w nabożeństwie o 

powołania kapłańskie, w każdy pierwszy 

czwartek miesiąca, o godzinie 18:30.  

4.III - pierwszy  czwartek miesiąca  
5.III - pierwszy piątek miesiąca  
6.III - pierwsza sobota miesiąca  

W sobotę, zapraszamy na  
nabożeństwo po porannej Mszy Świętej  

 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży online 

Zapraszamy dzieci do wzięcia  
udziału w Wielkopostnych Rekolekcjach            

 „Jak byc  uczniem Chrystusa”.  
Co tydzien  będą nowe naklejki do ksiąz eczki 

oraz zadanie do zrobienia.  
Dzieci, kto re wytrwają i będą miały  

całą ksiąz eczkę rekolekcyjną wypełnioną,  
czeka Wielkanocna nagroda!  

             Zapraszamy Wszystkie Dzieci!!! 

Młodziez  ro wniez  zapraszamy do udziału w 
Wielkopostnych Rekolekcjach „Moja Droga 
Krzyz owa z Panem”. W kaz dy poniedziałek i 
piątek Wielkiego Postu będziemy zaproszeni, 
aby pochylic  się nad kolejną stacją drogi 
Krzyz owej i dostrzec, z e Jezus nią nadal  
kroczy dzis , z nami.  
            Przeżyjmy ten Wielki Post razem. 

Rejestracja do spowiedzi na stronie 

www.kolbe.ca  


