
 

 

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. 

 

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. 

 

ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO będzie miała 

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

8:00. W najbliższą sobotę, w czasie Mszy św. o godz. 

8:00 rano odbędzie się adopcja dziecka poczętego. 

Adopcja polega na codziennym odmawianiu jednej 

tajemnicy różańcowej w intencji dziecka poczętego i jego 

rodziców. Duchowa adopcja powstała po objawieniach w 

Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej 

do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za 

grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. 

Zapraszamy 

Spotkanie ZELATORÓW RODZINY RÓŻAŃCA 

odbędzie się w czwartek, 28 marca o godz. 19:30 w sali 

parafialnej. Spotkanie jest obowiązkowe dla wszystkich 

zelatorów. Będzie również zrobione zdjęcie zelatorów do 

albumu parafialnego. 

 

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..  

 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS pw. Św. o. Pio 
serdecznie zaprasza w piątek, 22 III po Mszy św. wieczornej 

20:00 - 21:00 na WIECZÓR UWIELBIENIA Z MARYJĄ    

 

KONFERENCJA POLSKICH KSIĘŻY zaprasza na 

uroczystości odpustowe ku czci święta Bożego Miłosierdzia 

w Wilnie, które się odbędą w sobotę, 27 kwietnia br. 
Uroczystościom przewodniczył będzie ks. Abp Tadeusz 

Wojda z Białegostoku. Bilety na autobus do Wilna w cenie 

$40  można będzie zamówić w przyszłą niedzielę, jak również 
zapisać się na pielgrzymkę do sanktuariów w Quebec. Bliższe 

informacje można uzyskać kontaktując się z Panią Wiesią tel. 

416-799-2122. 

 
BILETY NA AUTOBUS DO WILNA ( w cenie $40.00 

) z okazji Święta Bożego Miłosierdzia, można zamówić 

lub zakupić w sali parafialnej. Info.: p. Wiesia, tel.: 416-

799-2122. 

 

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 X br. Inf.: POLIMEX, 

tel. 905 238-6683 (wen.427, prosić Mirę)  

 

RADIO MARYJA serdecznie zaprasza:  

- na doroczną pielgrzymkę do Wilna na 

Kanadyjskie Kaszuby. Pielgrzymka organizowana jest 

pod patronatem Konferencji Polskich Księży. Autokar 

Radia Maryja wyruszy z parkingu przy kościele o godzinie 

6:00 rano 

- na bankiet wielkanocny- 28 kwietnia br.. 

Msza św. z udziałem gości z Polski o  godz. 2:30 pm.  

bankiet w Polskim Centrum Kultury o 4:00 pm. Obiad w 

wykonaniu Jana Gromady oraz koncert wielkanocny Anny 

Wójcik przy akompaniamencie Bartosza Hadały. Bilety: 

$55.00. INf.:Joanna Szydłowska, tel. 905 819 1040, 

Joanna Strzeżek, tel.905 845 3553 

CENTRUM JANA PAWŁA II w Mississaudze zatrudni 

Event/ Marketing koordynatora. Info: 905-306-9900 ext 

22. lub pod emailem gm@jp2pcc.ca. Zgłoszenia będą 

przyjmowane tylko do 29 marca 2019. 
 

                                                                   

„Pismo Święte - Księga Życia” – pod takim hasłem 

rozpoczęła się w naszej parafii w Wielkim Poście 

akcja czytania NOWEGO TESTAMENTU.                     
W minioną niedzielę rozdaliśmy 2,500 kartek                              

z urywkami Nowego Testamentu. Oznacza to, że 

Nowy Testament został w minionym tygodniu                      

6 razy przeczytany przez naszą parafię. 

Dzisiaj jeszcze raz po Mszy św. w korytarzu 

kościoła będziemy rozdawać kartki z paragrafami 

lub rozdziałami z Nowego Testamentu.  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. 

 

Trwa sesja robienia zdjęć do albumu 

parafialnego z okazji                                     

jubileuszu naszej parafii.  

Album będzie gotowy we wrześniu.                       

Już 1100 rodzin zapisało się do zrobienia zdjęcia. 

 Zapisujemy się poprzez stronę internetową parafii: 

http://kolbe.ca/                                                                

Są jeszcze wolne miejsca w dniu 12 i 13 IV. 

 

Dzisiaj…      

    
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na 

górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy 

się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 

dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 

Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 

miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze 

snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i 

obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim 

rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu 

jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 

dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział, bowiem, co 

mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; 

zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: 

"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili, 

gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni 

zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 

opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 

I czyt. Rdz 15, 5-12. 17-18     II czyt. Flp 3, 17 – 4, 1 

Ewangelia: Łk 9, 28b-36 

Psalm: 

Pan moim światłem i zbawieniem moim 

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PARAFII ZA ROK 

2018 JEST DOSTĘPNE W GŁÓWNYM KORYTARZU 

KOŚCIOŁA OBOK BIULETYNÓW. 
UWAGA:  UPRZEJMIE PROSIMY, ABY NIE 

UŻYWAĆ KOPERTEK Z  LAT POPRZEDNICH. 

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 20.                                                  

 
Na KAWĘ i PĄCZKI zaprasza ORKIESTRA 

POLONIA BRASS BAND.   

 

                            CHRZTY        
  Mocą działania Ducha świętego i przez polanie 

wodą, dar chrztu świętego otrzymają:       

Christopher Augustine Belardo syn Urszuli i Michael 

Anthony Kulpa syn Katarzyny i Adriana                               

Hanna Marceline Mosor córka Aleksandry i Jacka                

Olivia Osuch córka Dari i Wojciecha                                    

      Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy 

Bożego błogosławieństwa. 

DZISIAJ, o godz. 16: 00 odbędzie się katecheza dla 

rodziców kandydatów do sakramentu 

bierzmowania. W kościele po polsku,                          

w sali parafialnej w jęz. angielskim.  

Obecność obowiązkowa! 

 

W NIEDZIELĘ,  31 marca o 16:00 odbędzie się 

katecheza dla rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych w kościele po polsku,                     

w sali parafialnej w jęz. angielskim.                     

Obecność obowiązkowa! 

 
PRZYJACIELE CIĘŻKO CHOREJ NA RAKA, 

36 LETNIEJ ALICJI, MATKI 3,5 SYNKA, 

ZWRACAJĄ SIĘ Z PROŚBĄ O POMOC 

FINANSOWĄ. Alicja walczy o swoje życie po 

zdiagnozowaniu najbardziej agresywnego rodzaju 

raka piersi, który rozprzestrzenił się na jej kości i 
płuca. Wszystkie zabiegi, tradycyjne i alternatywne są 

rozpatrywane. Jest w trakcie zdobywania drugiej 

opinii z wielu ośrodków onkologicznych i 
uniwersytetów badawczych w Stanach 

Zjednoczonych i Chinach. Średni koszt za jeden 

tydzień leczenia w US wynosi około 10 000 USD. 
Przyjaciele zbierają fundusze, aby pomóc jej i jej 

rodzinie w kosztach leczenia. Jeśli chciałbyś wnieść 

wkład, byliby bardzo wdzięczni. Żadna kwota nie jest 
za mała, aby coś zmienić. Ofiarę można złożyć za 

pomocą strony facebooka: 

https://www.facebook.com/904485426/posts/1016

1470034955427?sfns=mo 
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30 VI - 7 VII. REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE pod 

patronatem parafii Św. Maksymiliana Kolbe.  

Fundament, I Tydzień, II Tydzień, III Tydzień oraz 

IV Tydzień w połączeniu z doświadczeniem Odnowy w 

Duchu Świętym. Zapraszamy do Ośrodka Mount Mary 

Retreat Centre, Ancaster. Prowadzący: o. Pawel 

Sawiak SJ oraz o. Bartosz Ponichtera SJ wraz z 

zespołem wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni w 

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

uczestnictwa zachęcamy zarówno osoby, które jeszcze 
nigdy nie odbyły Ćwiczeń Ignacjańskich, a także te, które 

przeszły już drogę pięciu tygodni ćwiczeń i pragną na 

nowo wgłębić się w tajemnicę miłości Boga do 

człowieka. Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane 

Rekolekcjami Ignacjańskimi, przeżywane w klimacie 

modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym i zupełnego 

milczenia, stwarzają szczególną okazję do lepszego 
poznania siebie, a przede wszystkim do odkrycia miłości 

Bożej. Koszt: $620 od osoby, w tym wliczone są posiłki i 

noclegi w ośrodku rekolekcyjnym. Ilość miejsc 

ograniczona. Zainteresowanych prosimy o  przesłanie 

danych osobowych na email magis0007@gmail.com lub 

Magda cell # 905-301-7544. Info:http://magis.webs.com/ 

   

      Intencje  Mszalne   
   
                      
                    PONIEDZIAŁEK, 18 marca  
  8:00  śp. Józefa Jemioło - żona z córkami 

 18:30  Droga Krzyżowa dla dzieci 

 19:00  Dzięk. z ok. urodzin Marcina, Weroniki i  

            Dominika z prośbą o Boże blog. i dary Ducha  

            Świętego. 

            śp. John Ziółkowski (3 rocz.) - Lucy Dworak z  

            rodz. 

                        WTOREK, 19 marca  
  8:00  śp. Helena i Józef Szczurek - syn Stefan z rodz.  

18:30  Droga Krzyżowa (ang.) - Harcerze 

19:00  śp. Antoninę, Jana, Stanisława i Jana Bęben-rodz.  

           śp. Michał Piękny - rodzice 

                             

                         ŚRODA, 20 marca  
   8:00 śp. Józefę Kołodziej - wnuk 

            śp. Jana Piersiak (20 rocz.) 

19:00  Intencje zbiorowe 

                          

                       CZWARTEK, 21 marca  
   8:00  śp. Czesławę Wysoczańską - córka z rodz. 

 19:00  śp. Czesławę i Józefa Bil i śp.  z rodz. Bylina i Bil 

             - syn z rodz.  

             śp. Mariana i Marię Polniaszek - córka  

                        

                       PIĄTEK,  22 marca  
  8:00   śp. Mieczysława Feret (22 rocz.) - żona i dzieci 

             śp. Agnieszkę Rumianowski -siostrzeniec Edek z  
             rodz.  

18:30   Droga krzyżowa (pol.) -Wspólnota Rodzin  

             im. Jana Pawła II 

19:00   śp. Władysława Armatys - żona i córki z rodz.  

             śp. z rodz. Załeckich - rodzina 

                           

                      SOBOTA, 23 marca   
  8:00   W Int. dzieci nienarodzonych – Gr. Pro-Life 

17:00   śp. Annę Ozga - od córek z rodz.  

19:00   śp. Genowefę (19 rocz.) i śp. Tadeusz Gabiga –  

             syn z rodz.  

 

NIEDZIELA, 24 marca  
   8:00  śp. Andrzeja i Władysławę - córka  

   9:30   śp. Helenę, Bolesława i Aleksandra Gołojuch 

 11:00   Za Parafian i Dobrodziejów 
 13:00   śp. Józefa Mendela - żona i córka z rodz.  
 14:30   Dzięk. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki    

             Bożej oraz Dary Ducha świętego dla Wiktorii  

             z okazji 8 urodzin  

18:15   Gorzkie Żale 

 

Witamy serdecznie w naszej parafii 

ks. Tomasza Skibińskiego, Rektora  Redemptoris 

Mater Seminary w Toronto.                                                    

Ks. Tomasz wygłosi kazania na wszystkich Mszach 

św. przybliżając nam działalność ShareLife.                              

Pierwsza składka na ShareLife będzie zbierana                         

w niedzielę 31 marca. 
 

Zapraszamy na nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ, w 

każdy poniedziałek dla dzieci, we wtorek w j. angielskim 

oraz w piątek w j.polskim.  

 
KAZANIA PASYJNE są nieodłączną częścią nabożeństwa 

Gorzkich Żalów odprawianego niemal wyłącznie w Polsce w 

kolejne niedziele Wielkiego Postu. W tym roku O. Proboszcz 

głosi  KAZANIA PASYJNE. Temat dzisiejszego kazania: „Bóg 

na ławie oskarżonych”. Serdecznie zapraszamy  w każdą 

niedzielę o godz. 18:15.   

KONCERT MUZYKI PASYJNEJ w wykonaniu Chóru 

Kameralnego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie odbędzie się w naszym kościele 

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

Jeśli ktoś nie może przyjść w sobotę, to zapraszamy w 

niedzielę do Parafii św. Kazimierza, również na  godz. 20:00. 

W przyszłą niedzielę rozpoczną się Rekolekcje 

Wielkopostne dla dzieci, które tradycyjnie poprowadzi ks. 

bp Antoni Długosz z Częstochowy. Rekolekcje trwać będą 

do środy włącznie. Zapraszamy wszystkie dzieci. 

                                                                                          

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH                             

DROGĘ  KRZYŻOWĄ  

                                   Godz. 18:30  
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. 

 

 

 

 

Z pulpitu 
 

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

Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
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Wielkiego  
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Wkrótce 
 

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

Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
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19:00   śp. Mariana Cisło - siostra Teresa z rodz.  


