Dzisiaj…
Przypowieść o synu marnotrawnym. – Trzy
przypowieści: o zbłąkanej owcy, zagubionej
drachmie i synu marnotrawnym (Łk 15), są
odpowiedzią Jezusa na stawiany Mu zarzut, że
jada i zadaje się z grzesznikami. Odpowiedzią
Boga na grzech jest nie tylko sprawiedliwy wyrok,
ale i przebaczenie. Starszy brat domaga się
sprawiedliwości,
ale
jego
rozumienie
sprawiedliwości przypomina postawę faryzeusza z
przypowieści o faryzeuszu i celniku (Łk 18,11n).
Bóg w swoim miłosierdziu jest większy. Jest
Ojcem zatroskanym o to, co się zagubiło i
potrzebuje pomocy. Kiedy może przebaczyć,
cieszy się, podobnie jak się cieszył, gdy
powoływał do istnienia świat i wszystkie
stworzenia. „Bóg jest miłością” – to znaczy, że
jest i radością. Z powyższych przypowieści
wynika, że człowiek nie może się aż tak zagubić,
żeby Bóg nie mógł lub nie chciał go odnaleźć,
wydobyć i przyprowadzić do siebie.
Pierwsze czytanie: Joz 5,9a.10-12
Drugie czytanie: 2 Kor 5,17-21
Ewangelia: Łk 15,1-3.11-32
Psalm responsoryjny:
Skosztujcie wszyscy jak dobry jest Pan Bóg

RADUJCIE SIĘ...
Dzisiejszą niedzielę, z powodu pierwszego słowa
antyfony na wejście, tradycyjnie zwie się „Niedzielą
Laetare”. Mówiąc tego dnia o radości, przerywa się
surowość liturgii wielkopostnej. Dopuszcza się, by
kapłani
zamiast
fioletowych
ornatów
przywdziewali różowe, jeżeli takimi dysponują, a
ołtarz można przyozdobić kwiatami, czego nie
czyni się w inne dni Wielkiego Postu. Umartwianie,
które przeżywamy w tych dniach, nie powinno
zmącić naszej radości wewnętrznej, wręcz
przeciwnie: powinno ją powiększać. Męka jest
bowiem wyrazem miłości do ludzi i zwiastuje
Odkupienie.
Każdy Apostołem 2010

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 22.
Na KAWĘ i PĄCZKI zaprasza WSPÓLNOTA
RODZIN Jana Pawła II. W tym samym czasie
młodzież zaprasza do zakupu MIODU.

CHRZTY
Mocą działania Ducha świętego i przez polanie wodą,
dar chrztu świętego otrzymają:
Andrzej Marczyński syn Katarzyny i Cezarego
Angelo Wilczak syn Gabrieli i Wojciecha
Eva Anioł córka Moniki i Marcina
Sophia Emily Slęzak córka Pauliny i Adama
Julie Kubaczkowski córka Magdaleny i Grzegorza

„Pismo Święte - Księga Życia” – pod takim
hasłem rozpoczęło się w naszej parafii
w Wielkim Poście czytanie Nowego
Testamentu. Zachęcamy, aby w tym tygodniu
wspólnie przeczytać tekst rozpoczynający
Mękę Pańską, a więc rozdział 27
Ewangelii według św. Mateusza.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA, w dniu 30 marca z rąk
Ks. bp John Boissonneau przyjęło 118 młodzieży. Młodzież
do Bierzmowania przygotowali następujący katecheci:
o. Paweł Pilarczyk OMI – koordynator, o. Marcin Serwin
OMI, s. Karolina Szymkowiak, Katarzyna Czechoska, Dorota
Jasiński, Ewa Markiewicz, Karolina Radziwon, Mark Misiak,
Adrian Dziewiecki, Marek Serwin, Iza Pitula, Julia Smółko.
Bóg zapłać składamy za pomoc.
Dzisiaj, 31 marca o godz. 16:00 odbędzie się
KATECHEZA
DLA
RODZICÓW
DZIECI
PIERWSZOKOMUNIJNYCH w kościele po polsku, w sali
parafialnej w jęz. angielskim. Obecność obowiązkowa.
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/ Są jeszcze wolne miejsca w dniu 12 i 13
kwietnia.

POLICJA OSTRZEGA, że w ostatnim czasie ponownie
doszło do prób wyłudzenia pieniędzy tzw. „metodą na
wnuczka” modyfikowaną przez sprawców pod różne
legendy (np. „na syna/córkę”, „na policjanta”,). Ofiarami
oszustwa padają zazwyczaj starsze osoby, którym
człowiek podający się za członka rodziny lub policjanta
poleca wypłacić oszczędności z banku. Uczulmy naszych
bliskich na to zagrożenie.
W najbliższy piątek rozpoczną się REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE w. j. angielskim, które głosić będzie
Ks. Bp Frederick Henry z Calgary. W piątek Droga
Krzyżowa będzie odprawiona w j. polskim, natomiast
Msza św. będzie w j. angielskim. Rekolekcje
kontynuowane będą w sobotę o godz. 17:00 oraz w
niedzielę o godz. 9:30 rano.
DLACZEGO
ZASŁANIAMY
KRZYŻ
Z
WIZERUNKIEM
CHRYSTUSA?
Zgodnie
z
wielkopostną polską tradycją od przyszłej niedzieli
zasłaniamy wizerunek Chrystusa
ukrzyżowanego.
Pozostaje on zasłonięty aż do liturgii Wielkiego Piątku.
Jest to czas, aby odkrywać zbawczy sens tajemnicy męki i
śmierci Chrystusa na krzyżu.

KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

„MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ”
po raz kolejny wystawiane będzie w naszej parafii
w Niedzielę Palmową o godz. 20:00. Misterium to
historia cierpienia Jezusa Chrystusa i właściwe
uzupełnienie rekolekcji wielkopostnych, które akurat
zakończymy dzień wcześniej. Misterium, co roku
przyciąga tłumy widzów pozostawiając niezapomniane
wrażenia. Jest dowodem na to, że sztuka to wspaniałe

(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

medium łączące dwa światy materialny i duchowy.
Gra aktorska, charakteryzacja, efekty specjalne i
muzyka sprawiają wrażenie, jakby wszyscy byli
uczestnikami Misterium. Zapraszamy.

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy Bożego
Błogosławieństwa.

tel: 905 949-1237

IV Niedziela
Wielkiego Postu
MODLITWA DO MICHAŁA ARCHANIOŁA
Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. AMEN.

CAMINO, PIELGRZYMKA SZLAKIEM ŚW. JAKUBA.
Na specjalną konferencję oraz spotkanie o pielgrzymce pieszej szlakiem
św. Jakuba zapraszamy dzisiaj po wieczornej Mszy św. do sali parafialnej.
Celem pielgrzymów wędrujących szlakiem Camino de Santiago jest katedra św.
Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Compostela. W katedrze znajduje się
grób i ciało Świętego Jakuba Starszego-jednego z dwunastu Apostołów Chrystusa.

31 marca - 5 maja - 2 czerwca
Dzisiaj w całej Archidiecezji Toronto rozpoczyna się zbiórka funduszy
na doroczną akcję charytatywną ShareLife. Po Komunii św. zbierana
będzie druga kolekta na ten cel. Parafia św. Maksymiliana Kolbe
jest zdecydowanie największą parafią w Archidiecezji Toronto,
jednakże nasza ofiarność na cele charytatywne ShareLife jest skromna,
w porównaniu do innych o wiele mniejszych parafii.
W minionym roku zebraliśmy na ShareLife sumę $80,000.
Dla przykładu podajemy zeszłoroczne wyniki zbiórki kilku innych
okolicznych parafii:
Our Lady of Sorrows Parish - $413,372
Blessed Sacrament Parish - $344,210
St. Gregory's Parish - $273,512
St. Patrick's Parish, Markham - $260,162
St. Clement's Parish - $216,769
Czy jest możliwe, aby każda rodzina mogła raz w roku złożyć na cele
charytatywne ofiarę $100. W imieniu kardynała Thomasa Collins
składamy wielkie Bóg zapłać.

**************
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w j. polskim:
6-12 kwietnia – prowadzi o. Mieczysław Hałaszko OMI.
NABOŻEŃSTWA POKUTNE w naszej parafii:
poniedziałek 15 kwietnia i środa 17 kwietnia o godz. 18:00.
Prosimy nie zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę. Okazja do spowiedzi
jest codziennie pół godz. przed każdą Mszą Świętą.
Przypominamy: W niedzielę nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.
Obowiązkiem katolika jest uczestniczyć we Mszy św. od samego
początku aż do błogosławieństwa. Robienie czegokolwiek w czasie
Mszy św. jest niedozwolone, dotyczy to również czytania biuletynów .
DROGĘ KRZYŻOWĄ PROWADZĄ
Godz. 18:30
2 IV, wtorek (ang.) - Młodzież
5 IV, piątek (pol.) – Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Godz. 18:15
12 IV, piątek (pol.) – Ministranci

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. W tym roku O. Proboszcz głosi
KAZANIA PASYJNE. Temat dzisiejszego kazania:
„Droga Krzyżowa Jezusa”.

4
IV,
PIERWSZY
CZWARTEK
MIESIĄCA.
NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE o godz. 18:30.
„Złota Róża”, czyli apostolat modlitwy i postu za kapłanów
w
naszej
parafii,
uczestniczy
w
nabożeństwie
pierwszoczwartkowym i odmawia różaniec w czasie
nabożeństwa. Zapraszamy chętnych do udziału. Info.:
Marzena: 647-284-1631 lub Beata: 416-453-2014. 5 IV,
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – ODWIEDZINY
CHORYCH przez księży. Zgłoszenia przyjmuje biuro
parafialne. Msze św. jak zwykle o godz. 8:00, 10:00 i 19:00.
Spowiedź od godz. 18:00. 6 IV, PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA. Msza św. i Nabożeństwo Pierwszej Soboty o
8:00. 7 IV, PIERWSZA NIEDZIELA. Zmiana tajemnic
Żywego Różańca podczas niedzielnego nabożeństwa o godz.
7: 30 rano.

12 IV, piątek. Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS przy
Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga serdecznie
zaprasza bezpośrednio po Mszy św. wieczornej na
spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W
związku z rekolekcjami wielkopostnymi w naszej
parafii - w piątek 12 kwietnia grupa dołącza do
rekolekcji wielkopostnych i nie będzie czuwania w tym
dniu.
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 z okazji Święta
Bożego Miłosierdzia w cenie $40, można zakupić w sali
pod kościołem, u p. Wiesi.
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 905-4957035.
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
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30 VI - 7 VII. REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE pod
patronatem p. Św. Maksymiliana Kolbe. Fundament
I, II, III, 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 posiłki i
noclegi. Zainteresowanych prosimy o przesłanie danych
osobowych na email magis0007@gmail.com lub Magda
cell # 905-301-7544. Info:

Intencje Mszalne
PONIEDZIAŁEK, 1 kwietnia
8:00 za śp. Zenona Koczwarę - żona
18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci
19:00 za śp. Lucjana Stachal i za śp. Władysława
Brzozowskiego - rodz.
za śp. Czesława i Hieronima Walczak

WTOREK, 2 kwietnia
8:00
10:00
18:30
19:00

za śp. Piotra Sas - siostra z rodz.
W Int. Klubu Seniora
Droga Krzyżowa (ang.)- Młodzież
za śp. Romę i Jerzego Żabińskich - dzieci

ŚRODA, 3 kwietnia
8:00 za śp. Edwarda Kosjanik (rocz.) -córka Wanda z rodz.
za śp. Reginę, Andrzeja, Stefanię i Edmunda
Skotnickich-rodz.
19:00 INTENCJE ZBIOROWE

CZWARTEK, 4 kwietnia
8:00 za śp. z rodz. Augustynowicz i Małek - rodz. Małek
19:00 W Int. Kapłanów i osób konsekrowanych z prośbą
o Boże błog. - Apostalot Złota Róża
za śp. Władysława i Michała Ilnickich - córka Barbara
z rodz.

PIĄTEK, 5 kwietnia
8:00 za śp. Janinę i Eugeniusza Płońskich i za śp. Eugenie
- rodz.
Dzięk. z ok. 85 urodzin Franciszki Baran - córka z
rodz.
10:00 za śp. Zofię i Władysława Jasińskich - córka
18:30 Droga krzyżowa (pol.) – Krucjata Wyzwolenia
Człowieka
19:00 (ang.) za śp. Stanisława i Annę Guzda - syn z rodz.

SOBOTA, 6 kwietnia
8:00 W Int. Rodz. Róż. Św. i Ryc. Niepokalanej
17:00 O Boże błog. i dary Ducha Św. dla dzieci i całej
rodziny - rodzice
19:00 za śp. Helenę Graff (2 rocz.) - córka z rodz.

NIEDZIELA, 7 kwietnia
W Int. członków Rodz. Róż. Świętego
za śp. Floriana Nierychło -żona i dzieci
Za Parafian i Dobrodziejów
Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.
Boże dla Renaty i Tomasza Pliszka
14:30 Dzięk.z ok. 50-rocz. ślubu Jadwigi i Edwarda
Romasz
18:15 Gorzkie Żale
19:00 za śp. Stanisława Zabielskiego - syn z rodz.
8:00
9:30
11:00
13:00

W miesiącu marcu odeszli do Pana:
śp. Adolf Rygiel 75, śp. Helena Sieradzka 83,
śp. Mieczysław Gniotek 71,
śp. Tadeusz Kostrzyński 63, śp. Barbara Janik 75,
śp. Małgorzata Kowalewski 64.
śp. Marianna Winiarz 85.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie

