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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(2 Krn 36, 14-16. 19-23) 

Gniew i miłosierdzie Boże  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 137, 1-2. 3. 4-5. 6) 

Kościele święty, nie zapomnę ciebie.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 2, 4-10) 
Umarli wskutek grzechu  

zostaliśmy zbawieni przez łaskę 
 

EWANGELIA (J 3, 14-21) 
Bóg posłał swego Syna,  

aby świat został zbawiony  

                         Droga do światła 
Wielki Post jest czasem, w którym uświa-
damiamy sobie, że Bóg nas miłuje, że daje 
nam najcenniejszy dar – swojego Syna, 
abyśmy mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy 
mocno wierzyli w tę prawdę, żeby nikt z 
nas nie zginął. Biedny jest człowiek, który 
nie wierzy i odrzuca miłość Boga lub krą-
ży po bezdrożach, bo w jego życiu panują 
ciemności, gubi się. Tymczasem wiara 
rozświetla nasze drogi, daje szczęście, 
prawdziwą radość. Wielki Post jest  
właśnie taką drogą do światła. I my może-
my nią podążać, jeśli staniemy w praw-
dzie o naszym życiu przed Bogiem i  
odsłonimy przed Nim nasze serce tak jak 
Nikodem. Bóg nas kocha, więc pomoże 
nam swoją obecnością, da światło i życie. 
 
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jak  
Nikodem. Proszę, oświeć moje serce i 
wskaż mi drogę do przemiany mojego  
życia. Amen. 

Poniedziałek 15 marca  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski,  

 opiekę Matki Bożej i Dary Ducha  

 Świętego dla Lucjana z okazji urodzin  

 - rodzina  

19:00 za śp. Józefa Taborowskiego – rodzina  

 za śp. Helenę i Józefa Kondej oraz  

 zmarłych rodziców - córka z rodziną 

Wtorek 16 marca  

8:00 za śp. Cecylię i Józefa Wróbel - Ryszard  

 z rodziną   

18:30 Droga Krzyżowa ( ENG )  

19:00 z prośbą o zdrowie dla Ryszarda Józefa 

 Budzińskiego - Karen i Helena  

 za śp. mamę Danutę Sondej w 1wszą 

 rocznicę śmierci oraz za śp. Jana Sondej 

 w 13ta rocznicę śmierci  

Środa 17 marca 

8:00 za śp. Marię i Józefa Balińskich oraz  

 zmarłych z rodzin Balińskich i Murzydło 

 za śp. Natalię, Adama i Michała Dec -  

 syn z rodziną  

19:00 Zbiorowe  

Czwartek 18  marca  

8:00 za śp. Helenę i Józefa Szczurek -  

 syn Stefan z rodziną  

19:00 z prośbą o dobre owoce kampanii  

 40 Days For Life w  naszej parafii  

 za śp. Józefa Smołko w 17ta rocznicę  

 śmierci  

Piątek 19 marca  

8:00 za śp. Józefa Goleń - Barbara Cisło  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za śp. Bronisława Iwanka w 40tą rocznicę 

 śmierci oraz zmarłych z rodziny Iwanek  

 - córka z rodziną 

 za śp. John ’a Ziółkowskiego - Lucy  

 Dworak 

Sobota 20 marca  

8:00 za śp. Teofila Kurzątkowskiego w 5tą  

 rocznicę śmierci oraz Jana i Natalię  

 Wajdzik i dziadków z obojga stron 

17:00 dziękczynna za otrzymane łaski z  

 prośbą o Dary Ducha Świętego dla 

 Tammy, Jennifer i Marii   

19:00 za śp. Lucjana Stachal, Władysława  

 Brzozowskiego oraz zmarłych z  

 rodzin Stachal i Brzozowski - rodzina  

Niedziela 21 marca  

8:00 za śp. Zdzisława Panasiewicza - córka  

 z rodziną 

9:30 dziękczynna z prośbą o zdrowie,  

 dalsze błogosławieństwo Boże i  

 opiekę Matki Bożej dla Stanisława  

 Rogowskiego z okazji 80tych urodzin - 

 córka Anna  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Ryszarda Kukulskiego, Józefa  

 Szewczyka i Zdzisława Bora - rodzina  

14:30 za śp. Józefa Szulga  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. Alinę i Józefa Korgol oraz zmarłych 

 z rodziny Zackiewicz  

Pro-Life 40 Dni dla Życia. 

Grupa Pro-Life gorąco zaprasza wszystkich parafian do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI Dziecka Poczętego - 25 marca, 

 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Uroczyste przyrzeczenie duchowej adopcji  

odbędzie się po Mszy św., o godzinie 19:00. Na czym polega Duchowa Adopcja?  

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na 

codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańca Świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. 

Bardzo gorąco zachęcamy do włączenia się w tą akcję, która co roku ratuje wiele istnień ludzkich od aborcji.  

Formularze zgłoszeniowe znajdują się przy wejściu do kościoła oraz Kaplicy Adoracji.  

    Po więcej info: http://www.duchowaadopcja.info/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego.html oraz Krystyna 647-892-3774.  

 

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.  

Wielkie Bóg Zapłać!!  
za Wasze trwałe wspieranie  

naszego Kościoła.  

Codziennie, o godzinie 18:30  

odmawiamy wspólnie Nowennę do  

Świętego Józefa   

zachęcamy Wszystkich Parafian  

do przyłączenia się i wspólnej modlitwy 

online, przez Telewizję Parafialną. 

W niedzielę, wyjątkowo, będziemy się  

modlić, o godzinie 10:00 rano.  

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.  

 
Przyłącz się i zaproś innych.  

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. 
13. III. - „Moralność Czynów Ludzkich. 

Moralność Uczuć” 

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. 

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 
 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  
w piątek, 12 marca, godzina 18:30 

przez ZOOM  
 

www.zoom.us 
Meeting ID: 870 1764 8609 

Passcode: 8482420 
 

Różaniec  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 

każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Rejestracja do spowiedzi na stronie 

www.kolbe.ca  

Chrzty  

Olivia Garbowski 
córka Natalii i Radosława   

 
Grayson Spencer Kucz  

syn Valerie i Gregory  

Zwracamy się  

z prośbą o kwiaty,  

żonkile,   

do Grobu Pańskiego,  

Prosimy o  

przyniesienie żonkili  

do Biura Parafialnego. 

         Serdeczne Bóg Zapłać! 

Pragniemy  
poinformowac ,   

z e terminy zbiorki 
Kampanii ŚhareLife  

przesunięte zostały na 
następujące daty:  
17 i 18 kwietnia 

     19 i 20 czerwca  
     2 i 3 października   

Zdajemy sobie sprawę,  
z e w naszych zestawach kopert  

daty składek są inne, jednak ofiary te  
moz na składac  w dowolnych terminach  
odpowiadających osobom składającym. 

Bóg Zapłać za Wszelkie Wsparcie! Rekolekcje Wielkopostne 
W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 
Piątek, 19 marca o 20:00  
Ś więty Jo zef, Marzyciel  

 
Sobota, 20 marca o 17:00  

Ś więty Jo zef,  
Nasz Ojciec Duchowy 

 
Niedziela, 21 marca o 9:30  

Ś więty Jo zef, Patron Rodzin Katolickich 

Rekolekcje Wielkopostne  
W JĘZYKU POLSKIM 

21 marca  
Kazanie z nauką rekolekcyjną  
na wszystkich Mszach Ś więtych 

22 marca – 25 marca 
10:00 – Msza Ś więta z nauką rekolekcyjną 

11:00 – Wystawienie  
Najs więtszego Śakramentu 

19:00 – Msza Ś więta z nauką rekolekcyjną  
20:00 – Wystawienie Najs więtszego  

Śakramentu i Naboz en stwo 
Poniedziałek:  

Wieczo r Miłosierdzia – Naboz en stwo Pokutne 
 Wtorek: Ś więty Jo zef –  

Przykład dla Prawdziwych Męz czyzn  
         Środa: Czuwanie z Maryją 

 

            Czwartek  - TYLKO dla młodzieży 


