
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA jest  

programem działania. W okresie Wielkiego Postu, zapra- 

sza do podjęcia zobowiązania nie spożywania alkoholu  

przez cały jego okres. Przy ołtarzu relikwii wystawionajest 

SPECJALNA KSIĘGA, do której można wpisać imię 

i nazwisko nie podając przyczyny ani intencji podjęcia 

abstynencji. Intencje, które będą objęte modlitwą  

przed Najświętszym Sakramentem, można zgłaszać do  

p. Danuty i Krzysztofa Wójcik, tel.: 905 272-3717. 

 
KATECHEZY dla RODZICÓW dzieci przystępujących 
do sakramentu bierzmowania i I Komunii Św.: 

-17 marca, niedziela godz. 16:00 - katecheza dla rodziców 

kandydatów: w kościele po polsku, w sali parafialnej w jęz. 

angielskim.                                                                                   

- 31 marca, niedziela, godz. 16:00 - katecheza dla rodziców 

dzieci pierwszo-komunijnych:  w kościele po polsku, w sali 
parafialnej w jęz. angielskim. Obecność obowiązkowa!  

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA DOROSŁYCH 

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 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. 

 
KONCERT MUZYKI PASYJNEJ w wykonaniu Chóru 
Kameralnego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie odbędzie się w naszym 

kościele, w sobotę, 30 marca o godz. 20:00. Wstęp wolny.  

 

 

 

ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO będzie miała 

miejsce w sobotę, 23 marca podczas mszy św. o godz. 
8:00. 

Bilety na autobus do Wilna z okazji Święta Bożego 

Miłosierdzia, można zamówić lub zakupić w sali 

parafialnej. Info.: p. Wiesia, tel.: 416-799-2122. 

 

KOŁO PAŃ NADZIEJA (Charytatywna 

organizacja) przy SPK # 20 zaprasza na 3-dniowa 

wycieczkę na Festiwal Tulipanowy w Ottawie od17 –

go maja2019r. Bogaty program zwiedzania. Cena 

475.00 od osoby. Zgłoszenia: Mariola 416 622 1771 
lub Bozena 416 536 4198. 

RODZINA RÓŻANCA ŚWIĘTEGO zaprasza w 

dniach 07 – 09 czerwca, na 3-dniowa pielgrzymkę   do 

SANKTUARIÓW W QUEBEC pod opieką duchową 

O. Witalija Podolana. Szczegółowe informacje i 

zapisy: p. Wiesława 416-799-2122, lub  p.  Teresa  

905-495-7035. 

 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ na 

zakończenie uroczystości 40-lecia naszej parafii, 

odbędzie się w dniach od 20 do 28 V br. Po bliższe 

informacje prosimy dzwonić do biura POLIMEX, tel. 

905 238-6683 (wen.427, prosić Mirę)  

                                                                                

Pismo Święte - KSIĘGA ŻYCIA” – pod takim 

hasłem rozpocznie się w naszej parafii w Wielkim 

Poście czytanie Nowego Testamentu. Jest to 

inicjatywa Rady Parafialnej i polega na zatrzymaniu się 

i refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. 

W pierwszą i drugą niedzielę Wielkiego Postu będą 

rozdane wiernym fragmenty Ewangelii oraz 

Dziejów Apostolskich. Jeśli każdy weźmie 

zaproponowany tekst, to w jednym tygodniu będą 

przeczytane wszystkie Ewangelie i Dzieje Apostolskie 

w naszej parafii.  Inicjatywa ta ma przybliżać nam 

Pismo Święte, które jest Księgą Życia i życiorysem 

Boga. Zachęcamy parafian, aby włączyli się w tą 

piękną akcję Wielkiego Postu.   

 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ                            

O GODZ. 18:15 NA ROZWAŻANIA MĘKI 

PAŃSKIEJ – GORZKIE ŻALE. 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu 

świętego czasu Wielkiego Postu mają pomóc nam 

nabożeństwa pasyjne. I tak: Droga Krzyżowa 

będzie odprawiana w naszym kościele w 

poniedziałki dla dzieci, we wtorki po angielsku                          

a w piątki po polsku o godz. 18:30.                              

Za udział  w tych nabożeństwach można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH 

DROGĘ  KRZYŻOWĄ o godz. 18:30                    

i 18:15 

                    Godz. 18:30  
 

12 III, wtorek ( ang.) - Ryc. Kolumba 

15 III, piątek (pol.) - Rodz. Róż. Św. 

19 III, wtorek (ang.) - Harcerze 

22 III, piątek (pol.) - Rodz. J. Pawła II 

29 III, piątek (pol.) - Gr. Pro-Life 

  2 IV, wtorek (ang.) - Młodzież                 

  5 IV, piątek (pol.) - Krucjata  

           Wyzwolenia Człowieka 

                   Godz. 18:15   
12 IV, piątek (pol.) - Ministranci  

 

UWAGA: Tekst drogi krzyżowej 

wcześniej musi być przedstawiony o. 

Proboszczowi.  

 

Trwa sesja robienia zdjęć  

do albumu parafialnego z okazji 

jubileuszu naszej parafii.  

Album będzie gotowy do odebrania 

pod koniec września. Jeśli ktoś jeszcze 

się nie zapisał, to proszę to uczynić jak 

najszybciej poprzez stronę internetową 

parafii: http://kolbe.ca/ 

 

Dzisiaj…         
 

Człowiek żyje chlebem. To odróżnia go od 

zwierząt i aniołów. Ale jako człowiek „żyje nie 

samym  chlebem”. Potrzeba mu słowa, które go 

pobudza, obdarowuje i stawia mu żądania.  

Człowiek słyszy głos matki i wie, że jest kochany.  

Słucha głosu Bożego i pojmuje, że jest przez  

niego poznany i przyjęty.  Dopiero dzięki temu 

staje się pełnym człowiekiem.  Nie przez 

posiadanie wielu rzeczy i używanie wielu dóbr 

stajemy się szczęśliwi.  Wszelki nadmiar szkodzi. 

Człowiek potrzebuje przede wszystkim wolności, i 

to takiej, aby mu nic nie przeszkodziło być 

wiernym samemu sobie i wypełniać swoje 

posłannictwo.  Ku takiej wolności Jezus wskazał 

nam drogę.  On jest również słowem, które Bóg 

stale kieruje do nas. 
 Pierwsze czytanie: Pwt 26,4-10 

Drugie czytanie: Rz 10,8-13 

Ewangelia: Łk 4,1-13 

Psalm responsoryjny:  

Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. 

 

UPRZEJMIE PROSIMY, ABY NIE 

UŻYWAĆ KOPERTEK                                     

Z  LAT POPRZEDNICH. 

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 19.                                                  

 
Na KAWĘ i PĄCZKI zapraszają MINISTRANCJI.   

 

                           CHRZTY        

  Mocą działania Ducha świętego i przez 

polanie wodą, dar chrztu świętego otrzymają:       

Luke Alan Evants –                                          

Nugent syn Janie i Pamela                                         

      Luke, rodzicom i chrzestnym życzymy 

Bożego błogosławieństwa. 

 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. Akcja ta w naszej parafii 

będzie przebiegać w postaci cichej 

modlitwy w Kaplicy Wieczystej 

Adoracji, podczas całego okresu 

Wielkiego Postu. W Kanadzie 

dokonuje się ponad 100,000 aborcji 

rocznie. Kanada jest jednym z trzech 

krajów (obok Chin i Korei Płn.) w 

których nie ma absolutnie żadnych 

przepisów chroniących życie 

nienarodzone, a aborcja na żądanie jest 

możliwa do momentu porodu 

włącznie. Bardzo zachęcamy całą 

parafię do włączenia się w to piękne 

modlitewne dzieło ratowania życia 

dzieci nienarodzonych. Potrzebna 

choć jedna godzina twojego 

czuwania - nie przegap tego czasu.  
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REKOLEKCJACH IGNACJAŃSKICH – po raz 

kolejny zapraszamy zainteresowanych do wzięcia 

udziału – Fundament, I Tydzień, II Tydzień, III 

Tydzień oraz IV Tydzień w połączeniu z 

doświadczeniem Odnowy w Duchu Świętym. 

Rekolekcje, pod patronatem p. Św. Maximiliana 
Kolbe, odbędą się w dniach od 30-go VI do 7-goVII  

br. w Ośrodku Mount Mary Retreat Centre, 

Ancaster, Ontario. Poprowadzi je o. Pawel Sawiak 

SJ oraz o. Bartoszem Ponichtera SJ wraz z 

zespołem wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni w 

Duchu” z Polski.  http://www.mocni.jezuici.pl/       

            
 

        Intencje  Mszalne   
   
                      

                    PONIEDZIAŁEK, 11 marca  

   8:00  śp. Joseph, Pauline, Edward, Iris Chmiel i śp. 

            Fred Philchuk - rodzina  

   Dzięk. z ok. urodzin Ireny z prośbą o łaskę  

   zdrowia i Boże błog. - od koleżanek 

 18:30  Droga Krzyżowa dla dzieci 

 19:00  śp. Zofi i Eugeniusza Kozacz - syn Stanisław  

            z rodz.  

                        WTOREK, 12 marca  

  8:00  Dzięk.z okazji 85-tych urodzin Józefa z prośbą  

           o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

18:30  Droga Krzyżowa (ang.)- Ryc. Kolumba 

19:00  śp. Ryszarda Baszak i śp. Teresę Jankievicius- 

            znajmomi 

            śp. rodziców: Marię i Czesława Marcińczak,  
            śp. brata Andrzeja, śp. dziadków Marjannę i  

            Stefana, śp. Zofię Miasek i śp. jej rodziców,  

            śp. Tadeusza Piaseckiego i śp. z rodz. Leppek,  
            Zajega oraz śp. Jana Wolaka  

                             ŚRODA, 13 marca  

   8:00  Dzięk. z okazji imienin Bożeny i Krystyny  
            śp. Leonardę Sikora - córka z rodz.   

19:00  Intencje zbiorowe 

                         CZWARTEK, 14 marca  

   8:00  śp. Józefa i Marię Balińskich i śp. z rodz.  

            Balińskich i Murzydło  

19:00   śp. Felicję Brzeską i śp. Danutę Ostrogórską  
           - rodz.  

            śp. rodziców; Wiktorię i Mieczysława  

            Durkacz oraz śp. Jana i Józefę Białczyk i  
            zmarłych z ich rodzin 

                        PIĄTEK,  15 marca  

  8:00  śp. Elżbietę Przychodzeń (10 rocz.) - siostra z  
           rodz.  

           śp. Marię Barszcz - syn z żoną  

18:30  Droga krzyżowa (pol.) - Rodz. Róż. Św. 

19:00  śp. z rodz. Siuda, Kołodziejczak, Sulej i  

           Wójcik 
           śp. Janinę Konaszenko - syn z rodz.  

                          SOBOTA, 16 marca   

   8:00  śp. z rodz. Kolerskich - syn z rodz.  

17:00   śp. Marię i Józefa Kowalskich - córka  

19:00   śp. męża Ryszarda Stobieckiego i śp. mamę  

            Gertrudę Fobkę - żona i córka z rodz.  

NIEDZIELA, 17 marca  

   8:00  śp. Wacławę i Józefa Dybińskich i śp. Helenę,  

            Antoniego i Leszka Kloc - dzieci  
   9:30  śp. Felicję i Piotra Bera - syn rodz.  

 11:00  Za Parafian i Dobrodziejów 

 13:00  śp. Tadeusza Wiśniewskiego (2 rocz.) - żona 
 14:30  śp. syna Henryka Bujnowskiego (rocz.) i śp. 

wnuczkę Alicję Lewandowską - Teresa 

Bujnowski  

18:30 Gorzkie Żale 

19:00  śp. Józef  Kondej i śp. z rodz. Kondej i  

           Rutkowskich - córka z rodz.  

Kazania Pasyjne są nieodłączną częścią nabożeństwa Gorzkich Żalów odprawianego niemal wyłącznie w Polsce w kolejne niedziele 

Wielkiego Postu. W tym roku O. Proboszcz będzie głosił kazania pasyjne. W tragedii śmierci Boga, która rozegrała się na palestyńskich 

drogach wszyscy na jakiś sposób bierzemy udział. Bo wszyscy, czy się do tego przyznawać chcemy, czy też się przed tym wzbraniamy, 

jesteśmy tą śmiercią naznaczeni. Wszyscy jesteśmy przez nią odkupieni. I Chrystus dzisiaj albo żyje wśród nas i w nas, albo jest 

skazywany, krzyżowany i uśmiercany. Dzieje się to w tobie, we mnie, w twojej córce, która nagle przestała chodzić do kościoła, w zięciu, 

który mówi, że całe te kościelne ceregiele to istne średniowiecze, i w starym mężu-dziadku-ojcu, który uważa, że mogliby mu już wreszcie 

dać święty spokój z tymi wszystkimi wymaganiami. To dziś Chrystus jest wleczony przed najróżniejsze trybunały, dziś jest wyśmiewany i 

opluwany. Dziś w tramwaju, w biurze lub w domu, i na naszych ulicach odtwarzane są te same ludzkie postawy, o których śpiewamy                   

w Gorzkich Żalach i które śledzimy na Drodze Krzyżowej. I nie trzeba wielkiej filozofii, aby siebie samego odnaleźć wśród tamtych ludzi, 

którzy brali udział w tym historycznym misterium uśmiercania Boga. 

 

 

Z pulpitu 
 

 w przygotowania przed Bożym Narodzeniem, i tym 
którzy swoją posługą uświetnili Liturgię 

Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

I Niedziela 

Wielkiego Postu 

Wkrótce 
 

 w przygotowania przed Bożym Narodzeniem, i tym 
którzy swoją posługą uświetnili Liturgię 

Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
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