
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 
. 

 

 
KATECHEZA 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 
 

Sesje zdjęciowe do Albumu Parafialnego odbędą się 
w pierwszy tydzień marca, od poniedziałku do 

soboty, od 4 do 9 marca w sali parafialnej. 
Zapisujemy się na stronie internetowej: 

http://kolbe.ca/ lub w biurze parafialnym. 

Do małżonków Archidiecezji Toronto, 

 
W dniu, w którym obchodzimy Niedzielę Małżeństw w Archidiecezji Toronto, pragnę pogratulować i 

podziękować małżonkom, którzy wzmacniają naszą wspólnotę poprzez codzienne świadectwo miłości, 

zaangażowania i bezinteresowności. Wasze ciągłe „tak”, umocnione Bożą łaską oraz miłością i modlitwą rodzin i 

przyjaciół, daje nadzieję i inspiruje całą wspólnotę.  

 

Otaczamy modlitwą i wsparciem również tych, którzy stracili współmałżonka lub doświadczyli bólu 

zniszczonego związku. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy w tych trudnych chwilach, zachęcam, by skorzystać 
z programów przy parafii lub na terenie diecezji, gdyż chcemy Państwu towarzyszyć w procesie uzdrawiania. 

Swoją wdzięczność kieruję również do osób, które pomagają parom przygotowującym się do zawarcia sakramentu 

małżeństwa oraz tym, którzy uczestniczą w programach lub ruchach doskonalenia małżeństw. Wasza posługa 

jest niezbędna w budowaniu fundamentów zdrowych relacji i kochających rodzin, tak bardzo potrzebnych w 
dzisiejszym świecie. Wiele materiałów i dodatkowych informacji na temat Niedzieli Małżeństw można 

znaleźć na stronie www.archtoronto.org/marriage lub kontaktując się bezpośrednio z rodzimą parafią.  
 

Dziękuję za wszystko, co Państwo robicie, by podnosić wartość i ubogacać sakrament małżeństwa w naszych 

domach i parafiach, dzieląc się wzajemną miłością z codziennie napotykanymi ludźmi. 
 

Niech Bóg Wam błogosławi teraz i na wieki!  Szczęść Boże, 

                                                                                    

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 9 marca.  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.  

 

Dzisiaj…         

 
Objawienie Boże nie jest tylko ideą, spekulacją 

czy marzeniem.  Jest ono wydarzeniem 

historycznym, chociaż świecka historia świata 

niewiele może  o nim powiedzieć. Objawienie ma 

swoje miejsce i swój czas.  Bóg przemówił: do 

Abrahama, Mojżesza i proroków. Przemówił 

przede wszystkim przez swego Syna, Jezusa 

Chrystusa. Przemawia także dzisiaj: do każdego z 

osobna i do wspólnoty wierzących.  Słyszy ona 

Jego słowo w czasie zgromadzenia liturgicznego.  

Odpowiada na nie: Amen - tak jest, niech tak 

będzie.  Poszczególny człowiek usłyszy słowo 

Boże, jeżeli się wewnętrznie skupi, ponieważ 

jest ono duchem i życiem. 
I czyt.  Ne 8,1-4a.5-6.8-10     II czyt.:1 Kor 12,12-30 

Ewangelia: Łk 1,1; 4,14-21 

Psalm responsoryjny:  

Słowa twe Panie są Duchem i życiem 

 
RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 13.                                                  

 

Na KAWĘ i PĄCZKI zaprasza  

DOMOWY KOŚCIÓŁ - RUCH 

ŚWIATŁO - ŻYCIE.          
 

FUNDACJA SERCE DZIECKA PROSI 

O POMOC DLA WIKTORA, 

KTÓREGO BLISKA RODZINA JEST 

RÓWNIEŻ W NASZEJ PARAFII 

Wiktor urodził się  w 2010 r. z poważną wadą 

serca. W dziesiątej dobie po urodzeniu był 

operowany, była to operacja ratująca życie. Ma 

przerwany łuk aorty typu B, zwężenie drogi 

odpływu lewej komory,   ubytki w górnej części 
przegrody międzykomorowej. 

Sytuacja finansowa rodziny uległa wielkiemu 

pogorszeniu ze względu na stałe dodatkowe 

wydatki. Rodzina prosi ludzi o dobrym sercu o 

pomoc i wsparcie. Aby Wiktor żył musi być 

przeprowadzona operacja w Niemczech za 

którą rodzina musi zapłacić.  Pomoc finansową 

prosimy kierować na konto: 

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 

Radziwiłłowej ul. Narbutta 27 lok.1, 02-536 

Warszawa; Nr konta na wpłaty złotowe PL  

17 1160 2202 0000 0000 8297 2843; SWIFT 

BIGBPLPW - koniecznie z dopiskiem: ZC 

8495 Wiktor Kudan  lub w Credit Union: 
Account No. 0122923 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA 

DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU 

IERZMOWANIA w języku polskim oraz 

angielskim -  katechezy odbywać się będą w 

następujące piątki: 15, 22 i  29 marca oraz  5 

kwietnia br. o godz. 20:00 w salce Św. 

Faustyny w Nowym Centrum 

katechetycznym.  Zapisy i informacje pod 

numerem telefonu: 905-848-2420. Przy zapisie 

wymagane jest świadectwo chrztu świętego.  
Przygotowanie jest otwarte dla dorosłych. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

7 II czwartek. PIERWSZY 

CZWARTEK MIESIĄCA. 

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE o 

godz. 18:30.  „Złota Róża”, czyli 

apostolat modlitwy i postu za kapłanów w 

naszej parafii, uczestniczy w nabożeństwie 

pierwszo czwartkowym i odmawia 

różaniec w czasie nabożeństwa. 

Zapraszamy chętnych do udziału. Info.: 

Marzena: 647-284-1631 lub Beata: 416-

453-2014. 
 

8 II, piątek. SPOTKANIE Z JEZUSEM 

W NAJŚWIĘTSZYM 

SAKRAMENCIE. Wspólnota 

Uwielbienia ADOREMUS przy Parafii św. 

Maksymiliana Kolbe w Mississauga 

serdecznie zaprasza bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej 19:30 na spotkanie z 

Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W 

programie czuwania radosne uwielbienie 

Pana, modlitwa o uzdrowienie, katecheza, 

rozważanie Słowa Bożego i indywidualne 

błogosławieństwo Najświętszym 

Sakramentem. Przyjdź i powiedz innym.  

ADOREMUS jest wspólnotą modlitwy 

przy Parafii Św. Maksymiliana Kolbe w 

Mississauga.  Pragniemy łączyć nasze 

serca uwielbiając Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie, w Słowie Bożym, ikonie 

krzyża i potrzebującym człowieku.   Jeśli 

chcesz, aby Bóg przemieniał Twoje życie w 

mocy modlitwy uwielbienia, przyjdź!  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 II niedziela. FRANCISZKANIE 

ŚWIECCY spotykają się o godz. 14:00 w sali 

Br. Antoniego.   

 

12 II wtorek.  RYCERZE KOLUMBA.  Msza 

św. wraz z Wymianą Tajemnic Żywego 

Różańca o godz. 19:00, po czym spotkanie w 

Centrum J.P.II 

 

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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                            zaprasza: 
                17 lutego – FAMILY  FUN  DAY  

od 11-17:00 ( wstęp wolny) 
2 marca - OSTATKI  

Kolacje przygotowuje Master Chef Jan Gromada,    

Gra: zespól Impuls  
Cena biletu $55 od osoby 

 ********************************** 

Biblioteka im. S. Bąka w Centrum J. P. II,  

poszukuje do pracy ochotników. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się               

w czwartki w godz. 19:00-21:00. 

Godziny Biblioteki: 

Poniedziałek & Czwartek 

 od 19:00-21:00 

Sobota 14:00-16;00. 

                   Intencje  Mszalne     
PONIEDZIAŁEK, 4 lutego 

  8:00   za śp. Janinę, Reginę i Jana Dobosz – Tadeusz  

             Dobosz 

 19:00  za śp. Mariana Cisło ( 1 rocz.) – syn z rodziną 
             za śp. Zofię i Stanisława Gubernat  

              i za śp. syna Franciszka ( 18 rocz.) 

WTOREK, 5 lutego  

  8:00   Dziękczynna z okazji 30-tej rocznicy ślubu  

             Joanny i Henryka Gadomskich z prośbą o  

             Boże błog. dla rodziny 

10:00    W intencji Klubu Seniora 

19:00   Dziękczynna z okazji urodzin Jarosława  

             Szaram z prośba o Boże błogosławieństwo  –  
             żona z dziećmi  

                          ŚRODA, 6 lutego  

   8:00  za śp. Annę i Jana Dusza – syn 
             za śp. Halinę Dul ( 1 rocz.) – mąż z córkami 

 19:00  INTENCJE ZBIOROWE 

                        CZWARTEK, 7 lutego  

   8:00  za śp. Bronisławę i Mieczysława Chrobak –  

             rodzina Kubow 
 19:00  Z prośbą o błogosławieństwo  Boże dla  

             Kapłanów i osób Konsekrowanych –  

             Apostolat Złota Róża 
             za śp. Aleksandra Wojnarowicza i zmarłych z  

             rodziny Wojnarowicz i Giędoś – rodzina  

             Wojnarowicz 

                          PIĄTEK,  8 lutego  

  8:00  za śp. Weronikę i Józefa Stasiak – córka 

            za śp. Apolonię Maksimowski – syn Edward z      
            rodziną 

19:00  za śp. Mariannę, Stanisława i Joannę  

            Kowalczyk – rodzina 
            O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  

            Wandy, Anny i Katarzyny - rodzice 

SOBOTA, 9 lutego   

 8:00   za śp. Władysława Ozgę – od córek z  

            rodzinami 

17:00  za śp. Agnieszkę Biłek ( 1 rocz.) – syn z  
            rodziną  

19:00   za sp. Ryszarda Bałka - chrześniak 

NIEDZIELA, 10 lutego  

   8:00  Dziękczynna z okazji 50-tych urodzin  

             Krzysztofa - rodzina 

   9:30   Z prośbą o zdrowie dla dzieci i wnuków –  
              Maria i Henryk 

 11:00   za śp. o.Stanisława Kowala OMI (11 rocz.) 

 13:00   za śp. Felicję i Stanisława Chabinka i  
              zmarłych z rodziny Szablów – Zbyszek z  

              rodziną 

 14:30   za śp. Mariana Cisło ( 1 rocz.) – żona i dzieci 
 19:00   za śp. Lidię Nowotniak ( 5 rocz.) – dzieci i  

             siostry 

Z pulpitu 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w 

przygotowania przed Bożym Narodzeniem, 
i tym którzy swoją posługą uświetnili 

Liturgię Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

CZWARTA NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Z pulpitu 
Intencje mszalne 

którzy włożyli ogrom pracy w 

przygotowania przed Bożym Narodzeniem, 
i tym którzy swoją posługą uświetnili 

Liturgię Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

W związku z tworzeniem PARAFIALNEGO ALBUMU RODZIN naszej parafii, poszukujemy woluntariuszy do pomocy na okres kilku 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! 

. 

 

http://kolbe.ca/
http://www.archtoronto.org/marriage

