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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Hi 7, 1-4. 6-7) 
Marność życia ludzkiego  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 147A, 1-2. 3-4. 5-6) 

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.  
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 9, 16-19. 22-23) 
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii  

 
EWANGELIA (Mk 1, 29-39) 

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy  

                             Zapał Jezusa 
„Po to wyszedłem”. Czasem praca wydaje 
się ponad siły. Męczy nas brak czasu dla 
siebie, na wyciszenie. Jest tak, jakby „całe 
miasto zgromadziło się u drzwi”. Bywa, 
że i na modlitwę musimy wyrywać czas z 
codziennych zajęć. A gdy już zanurzamy 
się w samotnej modlitwie, zjawiają się 
ludzie potrzebujący pomocy. „Wszyscy 
Cię szukają” – to lekcja, że w samotnej 
modlitwie muszę przedstawiać Ojcu tych 
wszystkich, którzy szukają pomocy  
duchowej. Jezus czyni dobro, wszystkim. 
Nie narzeka, że tak wielu Go szuka.  
Głosiciel wiary, którym na mocy chrztu 
świętego i bierzmowania jest każdy z nas, 
musi brać przykład z zapału Jezusa. 
Panie, proszę Cię o siły do pracy. Niech nie 
męczy mnie obecność innych, tylko będzie 
okazją do uczynienia czegoś dobrego. 
Amen.  

Poniedziałek 8 lutego  

8:00 za śp. Zofię i Stanisława Kisielewicz  

 oraz księdza prałata Zbigniewa Tracz  

19:00 za śp. Annę Małgorzatę Chabowską w 

 1sza rocznicę śmierci  

 za śp. Krystynę i Zenona Nizińskich oraz 

 ich dzieci – siostra  

 

Wtorek 9 lutego 

8:00 za śp. Władysława Ozgę – córki  

 z rodzinami  

19:00 za śp. Franciszka Olszewskiego – syn z 

 rodziną  

 za śp. Bronisławę i Wacława  

 Malinowskich – rodzina Malinowski  

 

Środa 10 lutego 

8:00 za śp. mamę Kazimierę Misztal  

 za śp. Teresę Zinkiewicz,  

 śp. Marię Sromek oraz za śp. Marię Kulik 

 – rodzina  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 11 lutego  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha 

 Świętego dla Ireny z okazji urodzin – 

 koleżanka  

19:00 za śp. Aleksandra Wojnarowicza oraz 

 zmarłych z rodziny Wojnarowicz i Gędoś – 

 rodzina Wojnarowicz  

 za śp. Remigiusza Oświecińskiego  

 

Piątek 12 lutego  

8:00 za śp. Szczepana Zalewskiego w rocznicę 

 śmierci  

19:00 dziękczynna z prośbą o opiekę Matki 

 Bożej dla Kazimiery z okazji urodzin  

 z prośbą o powrót do życia  

 sakramentalnego w rodzinie  

 

Sobota 13 lutego  

8:00 za śp. Stanisława Stanisławczyka  

17:00 za śp. Mary i Steve Dutka –  

 wnuk Christopher  

19:00 za śp. Franciszka Gubernat w 20tą  

 rocznicę śmierci – żona  

 

Niedziela 14 lutego  

8:00 za śp. Stefanię i Jana Kabara  

9:30 za śp. Walentego Siudę – syn z rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Zdzisława Stopę – żona z dziećmi  

14:30 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla rodziny  

 Dziewiecki oraz dla Sylwii z okazji urodzin  

19:00 z prośbą o uzdrowienie dla Moniki,  Klary i 

 Sary oraz o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej   

 Głoszenie misji świętych w spustoszonym Kościele Prowansji w XIX w. było podstawowym zadaniem Misjonarzy Oblatów. To właśnie widok tego zniszczonego  

Kościoła zainspirował Założyciela do swoistej odnowy przez głoszenie misji świętych. Także dziś Oblaci kultywują tę tradycję i gorliwie realizują pracę  

tzw. misjonarzy ludowych, głosząc misje święte w parafiach. Oblaci zostali jednak szybko wezwani do realizacji misji w innym wymiarze. Kościół potrzebował  

misjonarzy do zakładania nowych Kościołów w różnych zakątkach ziemi i na to wezwanie hojnie odpowiadał św. Eugeniusz de Mazenod, już od samego początku 

istnienia wspólnoty. Mowa o misjach ad gentes, czyli pierwszego głoszenia Ewangelii ludziom, którzy w ogóle nie słyszeli o Jezusie. Misje zakładane ponad 200 lat 

temu przez Oblatów dziś są prężnymi Kościołami, np. w Kanadzie. Wszystko po to, by zaczynając od zera, tworzyć społeczności silnej wiary  

i znowu iść dalej. Z czasem pojęcie misji w Kościele i w posłudze Misjonarzy Oblatów rozszerzyło się na inne pola pracy ewangelizacyjnej. Inicjowane są akcje i  

dzieła, które często wpisują się na stałe w program duszpasterski. W pewnym sensie praca oblacka w parafiach też jest misją ewangelizacyjną. Mimo to, misja  

oblacka zawsze kojarzyć się będzie przede wszystkim ze swoistą pracą na pierwszej linii frontu; czy to na polu lokalnym, czy w najdalszych zakątkach świata.  

Nie bez powodu Oblaci nazywani są misjonarzami od zadań specjalnych, najtrudniejszych w swoim rodzaju – czy to wśród Eskimosów, czy w tropikach. 

 

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 

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!! 

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 

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 

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. 
14.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. Ośoby, kto re przekazały donację  
poprzez śtronę internetową otrzymają pokwitowanie bezpoś rednio z Archidiecezji. 

Każdego roku  
w drugą niedzielę lutego  

( w tym roku 13/14 lutego)  
jest zbierana kolekta na pracę  
misyjną Misjonarzy Oblatów.  

Ojcowie Oblaci pracują w  
74 krajach na całym świecie już od 

ponad 200 lat.  
Poświęcają się głównie  
ewangelizacji ubogich,  

ale tam gdzie niosą Ewangelię, 
niosą  również  

zdobycze cywilizacji.   
Nasze wsparcie finansowe może w 

pełni umożliwić im tę pracę.  
Jeżeli chcesz wesprzeć Ojców  

Oblatów pracujących na misjach to 
specjalne koperty,  

w których możesz złożyć ofiarę  
na ten cel znajdują się  
w przedsionku kościoła, 

 a także w zestawach rocznych. 
Serdeczne Bóg Zapłać za Wszelkie 

Wsparcie! 

Misje - kolekta  

Spotkania młodzieżowe  
cały czaś śię odbywają  

i zapraśzamy młodziez  do  
brania udziału online,   

do czaśu kiedy będziemy mogli  
śię śpotykac  w śalkach. 

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  

Rodzice dzieci i młodzieży  
przygotowujących się do I Komunii św. i 

Bierzmowania, proszeni są o  
sprawdzanie informacji od katechetów,  

gdyż w tym tygodniu będą  
nowe informacje dotyczące  

powrotu do katechez  
w salkach parafialnych.  

W niedzielę, 7.II -  jeśt wymiana Tajemnic. 
Moz na je odebrac  wraz z biuletynem, 

 w koś ciele, lub przeczytac   
i śpiśac  ze śtrony internetowej 

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.  

ProLife; 
 Adoracja wynagradzająca Panu Jezuśowi  
za grzechy przeciwko z yciu- czwartek,  

11 lutego bezpoś rednio,  
po Mśzy Ś w. wieczornej. 


