
 

KURS 

PRZEDMAŁŻEŃSKI  

w j. angielskim  

rozpoczyna się 25 lutego 

 o godz. 20:00.  

Zajęcia prowadzone będą  

w poniedziałki  4, 11, 18 i 25 

marca oraz 1 i 8 kwietnia.  

Koszt $100 od pary.  

Zapisy w biurze 

parafialnym.  

Tel. 905 848-2420 

 

 

25 I 2019 - piątek  
Wspólnota Uwielbienia 

ADOREMUS  
zaprasza po Mszy św. 

wieczornej          

od 20:00-21:00  

na  

WIECZÓR 

UWIELBIENIA                            

Z MARYJĄ.  

KATECHEZY DLA RODZICÓW 

dzieci przystępujących do 

 I Komunii Św. :20 I – niedziela, godz. 16:00  

KATECHEZY DLA RODZICÓW 

młodzieży przystępującej do Bierzmowania: 

3 II -  niedziela,  godz. 16:00  
 

                PRZYPOMINAMY:  

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

 - 11, 12 i 19 V 2019 

BIERZMOWANIE 

 - 30 III 2019 

 

PARAFIALNY ALBUM RODZINNY NA 40-LECIE NASZEJ PARAFII 
Z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia Parafii św. Maksymiliana Kolbe pragniemy 

przygotować PARAFIALNY ALBUM RODZINNY ze zdjęciami rodzin z naszej parafii. 
Będzie to piękna pamiątka dla nas, a przede wszystkim okazja do bliższego                    

zapoznania się. Sesje zdjęciowe odbędą się w dniach od 4 do 7 marca oraz 9 marca  
w sali parafialnej. O tej samej godzinie istnieje możliwość zrobienia aż 4 sesji 

zdjęciowych, gdyż będzie obecnych 4 fotografów. W czasie jednego tylko spotkania 
robimy darmowe zdjęcie do albumu oraz mamy możliwość zakupienia zdjęć lub 

całego pakietu dla prywatnego użytku. Każda rodzina, który zrobi zdjęcie otrzyma 
jeden album za darmo. Będzie również możliwość zakupienia dodatkowych kopii 

albumu. Prosimy parafian, aby rejestrowali się do zrobienia zdjęć przez naszą stronę 
internetową: kolbe.ca 

Album będzie robiony przez bardzo znaną w Kanadzie firmę IPC CANADA PHOTO SERVICES INC. 

 

Dzisiaj…         

  
Wszystko, co przemija, jest tylko 

znakiem, obrazem, cieniem: woda i 

wino, miłość i małżeństwo.  Źle z 

człowiekiem, gdy zabraknie mu wody, gdy 

miłość ostygnie.  Wino jest dobre, 

małżeństwo jest dobre, ale obie te 

rzeczywistości należą jeszcze do porządku 

znaków: wskazują, bowiem na coś 

większego, na coś, co trwa wiecznie.  

Budzą pragnienie samego źródła, oceanu; 

nieskończonej radości Bożej. 
I czyt.: Iz 62, 1-5           II czyt.:  1 Kor 12,4-11 

Ewangelia: J 2,1-12 

Psalm responsoryjny: 

Pośród narodów głoście chwałę pana 
 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 11.                                                  

 

Na KAWĘ i PĄCZKI zaprasza GRUPA 

PRO- LIFE.                   
  

KOPERTKI PARAFIALNE na 
rok 2019 są wyłożone w korytarzu 

kościoła obok głównego wejścia w 

kolejności alfabetycznej. 

Wszystkich korzystających z 

kopertek prosimy, aby w styczniu na pierwszej 

kopertce styczniowej tzw. "ofiara początkowa" – 

wpisali swoje imię, nazwisko i adres w celu 

sprawdzenia czy numer kopertki odpowiada 

konkretnej rodzinie.  Parafian, którzy nie odebrali 

kopertek na rok 2019 prosimy, aby zrobili to jak 

najszybciej. Nieodebrane kopertki zostaną 

przekazane innym zainteresowanym. Prosimy, aby 

nie używać numerów kopertek z lat poprzednich. 

  

                          CHRZTY   

Mocą działania Ducha świętego i przez 

polanie wodą, dar chrztu świętego 

otrzyma:                                                         

Henry Andrew Najjar                                             
syn Justyny i Wissam                                                 

Henry,  rodzicom i chrzestnym życzymy 

Bożego błogosławieństwa. 

 

21 I, poniedziałek - DZIEŃ BABCI 

Wszechmogący, wieczny Boże,  

Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata,  

aby zawstydzić to, co mocne, spraw, 

abyśmy naśladowali stałość w wierze  

św. Agnieszki, męczennicy. 
Boże błogosław wszystkim naszym Babciom. 

 

22 I, wtorek - DZIEŃ DZIADKA 
Boże, ty powołaleś w swoim Kościele św. 

Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony 

wiary i ożywienia miłości, spraw łaskawie, 

abyśmy wstępując w jego ślady rozpalali 

sercem i czynem światło prawdy  

i miłości braterskiej.  

Matko Boża, opiekuj się naszymi Dziadkami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

PANAMA  2019  

rozpoczynają się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. 

w stolicy Panamy. 

Tematem spotkania wyznaczonym przez 

papieża, są słowa Matki Bożej,                     

zaczerpnięte  z Ewangelii wg św. Łukasza:                                

„Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie  według słowa twego” (Łk 1,38). 

 

Jutro, w poniedziałek 21 stycznia, 115 mlodych 

osób z Oblackich Parafii wyjeżdża na 

Światowe Dni Młodzieży. Towarzyszyć im 

będą: O. Marcin Serwin, O. Wojciech Stangel, 

O. Paul Patrick oraz s. Karolina Szymkowiak i  

s. Klaudia Radzewicz. Zwracamy się z prośbą 

do wszystkich parafian, aby ogarnęli 

modlitwą naszą młodzież oraz ich opiekunów 

w czasie pobytu w Panamie.  

 

RUCH MATEK W MODLITWIE jest 

przeznaczony dla matek (biologicznych, 

duchowych, chrzestnych) pragnących wspólnie 

modlić się za dzieci powierzając je pod opiekę 

Boga. Inf. p. Ewa Ciesielka, 416,908-6152 lub 

905-67 9227.        

                 

GRUPA BIBLIJNA przypomina o swoich 

spotkaniach, które odbywają się w każdą środę 

w salce Świętej Faustyny po wieczornej mszy 

świętej. Info.: Andrzej 416 917- 0195. 
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27 I niedziela.   

KONCERT ŚWIĄTECZNY  
w wykonaniu Grupy Radość – Joy.  

Sala parafialna  

Godz. 16:00.  

Bilety: $15,  

Seniorzy i dzieci $10.00   
są do nabycia  

w niedzielę  

w sali parafialnej, 
lub u członków zespołu. Miejsca są numerowane. 

 
25 I piątek. Grupa KOLBE MAMA serdecznie 

zaprasza po Mszy św. wieczornej do salki Sr. Faustyny 

na spotkanie pod tytułem: „KIM JA TAK 

NAPRAWDĘ JESTEM”. Wstęp wolny. 

 

2 II sobota. ZABAWA KARNAWAŁOWA.  KOŁO 

PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA przy Szczepach 

Wigry i Wieliczka zaprasza na zabawę do Centrum im 

Jana  Pawła II.  Bilety $60.00 od osoby. W cenie biletu 

smaczna kolacja, gorący bufet, deser oraz wino. Do tańca 
gra: IMPULS. Info.i bilety:  Magda 416 270- 6665, 

Joanna 647 281-5008. 

 

2 II sobota. BAL MYŚLIWSKI. Polski Klub 

Myśliwski w Kanadzie, zaprasza na tradycyjny,  
karnawałowy BAL MYŚLIWSKI, który odbędzie 

się w Millennium Gardens Banquet Centre, 20 

Polonia Avenue, Brampton. Bilety $70 od osoby. 

Degustacja dziczyzny, obiad z deserem i zimny 

bufet, Loteria Fantowa, Do tańca gra zespól 

„POLANIE BAND”. Strój wieczorowy 

obowiązkowy. Info i bilety: Piast Travel, 

Księgarnia Pegaz, Jo&John Delikatesy, Księgarnia 

Pegaz.  

 
23 II  sobota - ZABAWA. RYCERZE KOLUMBA 

zapraszają do Centrum na ZABAWĘ 

KARNAWAŁOWĄ. Bilety $50.00. Do tańca grają 

„POLANIE”. Bilety $50.00 w tym wino, obiad, deser. 

Info.: Józef 416 908 – 3801.  
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                 PONIEDZIAŁEK, 21 stycznia  

  8:00   śp. Stefan (7 rocz.) i śp. Stanisławę (9 rocz.)  

            Gumula- córka z rodz.  
 19:00  śp. Emilię i Kazimierza Kozikowskich i śp. z  

            rodz. Kozikowskich  
              Dzięk. z prośbą o Boże błog. w rocz. ślubu Janiny 

              i Andrzeja Szaflarskich 

   

WTOREK, 22 stycznia  

  8:00   śp. Józefę i Władysława Kociuba - córka z  

            rodz.   
19:00   śp. Florence Motyka - Czesława i Bożena  

            Kulik z rodz. 

            śp. Marek Król,śp. Olga i Kazimierz Borek i  
            śp. Bożena Kosiorek (2 rocz,) -  rodzina 

                           

                          ŚRODA, 23 stycznia  

   8:00  Dzięk. z ok. 90 urodzin Taty; Stanisława  

            Janik - córka z rodz.   

            śp. Józef i Michał - siostra Helena 

 19:00  INTENCJE ZBIOROWE 

 

                        CZWARTEK, 24 stycznia  

   8:00  śp. Jadwiga Boryczka - synowa z dziećmi 

 19:00  śp. Wioletta i Marek Wawarkiewicz i  

            zmarłych z rodz.  
            O Boże blog. i dary Ducha Św. dla Michała  

            w   dniu 4 rodzin 

 

                          PIĄTEK,  25 stycznia  

  8:00  śp. Stanisława Chorożak - córka z rodz.  

            śp. Ewa Grabowska (11 rocz.) - córka i wnuk 
19:00   śp. Maria i Mieczysław Góreccy - syn z  

            rodz.  

            Dzięk. za otrzymane łaski z prośba o błog. 
            Boże i dary Ducha Św. dla rodz. Chyjek,  

            McCoul i Matthews 

 

SOBOTA, 26 stycznia   

  8:00   śp. z rodz. Cwalińskich, Dżymałów i Bogumił 

            - rodz.  
17:00   śp. Lubomir, Lechosław i zmarłych z rodz.  

            Winiarski i Czechowski 
19:00   śp. Jan Jaroszyński (1 rocz.)- żona z rodz.  

 

NIEDZIELA, 27 stycznia  

   8:00   za zmarłych przyjaciół - Mieczysław 

   9:30   O Boże błog. dla rodz. Lachimea i Kuck 

 11:00   śp. o. Stanisław Bąka (24 rocz.) 

 13:00   Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże  

             błog. dla Moniki i Gabriela Pliszka z dziećmi 

 14:30   śp. Aleksandrę i Franciszka Jędrusiak  
             (rocz.) - córka Helena z rodz.  

 19:00   śp. Kazimierz(25 rocz.) - żona i dzieci 

 

 

 

KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
(24 godziny na dobę)  

– wejście do kaplicy obok biura. 

Wszystkich, którzy pragnęliby trwać w 

modlitewnej adoracji przed Chrystusem 

Eucharystycznym prosimy  

o kontakt z p. Barbarą i Andrzejem Chmura 

tel: 905 949-1237 

 

W związku z tworzeniem PARAFIALNEGO ALBUMU RODZIN naszej parafii, poszukujemy woluntariuszy do pomocy na okres dwóch tygodni.                               

Woluntariusze potrzebni będą podczas robienia zdjęć, do wykonywania telefonów do zarejestrowanych parafian i przypominania im o umówionej sesji 

oraz do pomocy przy rejestracji osób starszych.                                                                                                                                                                                            

Prosimy wypełnić karteczkę rejestracji woluntariatu i oddać ją księdzu lub zostawić wiadomość w biurze parafialnym. Serdeczne Bóg Zapłać! 

. 

 Z pulpitu 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w 

przygotowania przed Bożym Narodzeniem, 
i tym którzy swoją posługą uświetnili 

Liturgię Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

Wkrótce 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w 

przygotowania przed Bożym Narodzeniem, 
i tym którzy swoją posługą uświetnili 

Liturgię Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

W TYM ROKU PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE OBCHODZI JUBILEUSZ   

40-LECIA POWSTANIA. RADA PARAFIALNA PRZYGOTOWAŁA BARDZO WIELE 

WYDARZEŃ, ABY PODZIĘKOWAĆ PANU BOGU ZA NASZĄ PARAFIĘ, ALE CO 

WAŻNIEJSZE, DUCHOWO SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TEGO WYDARZENIA.  
ZAPLANOWALIŚMY MIĘDZY INNYMI: 

 
- 1 oraz 3 marca odbędzie się bezpłatny pokaz filmu „Fatima, orędzie wciąż żywe” i spotkanie z   

   reżyserem Jarosławem Mańką oraz Sławomirem Skibą - prezesem fundacji "Polonia  

   Christiana"- a dokładniej Instytutu ks. Piotra Skargi. 

- Naszym gościem na odpust Bożego Miłosierdzia będzie Ks. Abp Tadeusz Wojda z Białegostoku 

- Uroczystościom odpustowym w Midland oraz w naszej parafii przewodniczyć będzie Ks. bp Andrzej 

   Przybylski z Częstochowy 

- we wrześniu odbędą się 3 spotkania z Ks. prof. Sergiuszem Nizińskim, egzorcystą z Poznania 

-  w 1 tygodniu października odbędą się rekolekcje maryjne według traktatu zawierzenia MB św.  

   Ludwika Marii Grignon de Monfort, które poprowadzi misjonarz z Polski o. Grzegorz Pawluś OMI 

-  główne uroczystości odbędą się 6 października a naszym gościem będzie Ks. Bp Wiesław Śmigiel  

   z Torunia 

                                                                                                                                                               

 

DRUGA  

NIEDZIELA ZWYKŁA 


