
DZIĘKUJEMY BARDZO WSZYSTKIM,                                   
którzy już wsparli tegoroczną SHARELIFE. Pierwsza taca na ten 

cel, zbierana w minioną niedzielę wyniosła  $ 49,221.  W zeszłym 

roku podczas pierwszej kolekty zebraliśmy na Share Life 29,355.   

Nasza parafia została zobowiązana do zebrania $110,000 

na cele charytatywne Archidiecezji Toronto 

 

PRZYPOMINAMY, że ze względu na rekolekcje i 

spowiedzi nie będzie Mszy św. z intencjami zbiorowymi w 

środę 10 i 17 kwietnia. 

W tym tygodniu kończymy robienie zdjęć do Albumu 

Parafialnego. Album będzie gotowy do odebrania pod koniec 

września. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc do zrobienia 

zdjęcia w  dniu 12 kwietnia.  Zapisu możemy dokonać za 

pośrednictwem strony internetowej:  http://kolbe.ca/   

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS przy Parafii św. 

Maksymiliana Kolbe w Mississauga przypomina, że w 

związku z rekolekcjami wielkopostnymi w naszej parafii - 
w piątek 12 kwietnia grupa dołącza do rekolekcji 

wielkopostnych i nie będzie czuwania w tym dniu. 
 

DROGA KRZYŻOWA 12 IV w naszej parafii będzie o godz.  
18:15 - prowadzą Ministranci. 

 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA. 12 kwietnia w 

piątek, w 25 krajach na świecie wyruszy ponad 900 tras 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.  W Kanadzie trasy są 
dostępne w Toronto i Kitchener. W Toronto  rozpoczynamy o 

19:00 mszą św. w kościele św. Kazimierza w Toronto. 

Rejestracja na stronie EDK.org.pl oraz przed stronę na 
Facebook EDK Toronto - Extreme Way of the cross. Trasy i 

rozważania dostępne w mobilnej aplikacji EDK. Zakończenie 

w kościele St. Eugene de Mazenod mszą św. o 8:30 rano. 

                                                                                   

„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 medium 

łączące dwa światy materialny i duchowy. Gra aktorska, 

charakteryzacja, efekty specjalne i muzyka sprawiają 

wrażenie, jakby wszyscy  byli uczestnikami Misterium. 

Zapraszamy. 

ŚWIĄTECZNE SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA oraz sali 

parafialnej odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia od godz. 18:00. 

Zapraszamy wszystkich do pomocy, szczególnie harcerzy i 

młodzież. Studenci, którzy potrzebują godziny woluntariatu od 

ręki będą mieli wpisane wypracowane godziny. DBAJMY O 

CZYSTOŚĆ I PIĘKNO NASZEJ ŚWIĄTYNI.                                                                                       
                                                                                             

ORG. Przyjaciół Harcerstwa przy ZHP pgk                    

serdecznie zaprasza na WIOSENNĄ ZABAWĘ w  sobotę 27-go 

kwietnia br. w Centrum im. Jana   Pawła II. Dochód przeznaczony 

będzie na REMONTY STANIC HACERSKICH na Kaszubach.  

Bilety $55,  Magda: 416-270-6665.  Wspaniała kolacja 

przygotowana przez p. Jana Gromadę, loteria.                        

Gra orkiestra ‘Impres’ –                                           
ZAPRASZAMY I PROSIMY O POPARCIE! 

 
 

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. 

 

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 16:00. 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 

NATIONAL MARCH FOR LIFE - Grupa Pro-life gorąco 

zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w Marszu Życia w 

Ottawie, który w tym roku odbędzie się 9 maja (czwartek). 
Tylko raz w roku mamy taką wyjątkową okazję zjednoczenia się 

pod parlamentem Kanady, aby być głosem tych najmniejszych, 

których życie jest zagrożone a którzy nie mają żadnej ochrony. 

Koszt wyjazdu $50. Pytania i zapisy: Halina 416-274-7184 lub 

Ula 647-836-2952. "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25, 40 

 

RODZINA RÓŻANCA ŚWIĘTEGO zaprasza w dniach 07 

– 09 czerwca, na 3-dniową 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(wew. 

427, prosić Mirę)  

 
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: stronie http://magis.webs.com/ 
  

 

„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                 

Męk Pańską, a więc czytamy w tym tygodniu 

rozdział 28 Ewangelii św. Mateusza 
 

 
 

                   MODLITWA DO MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Św. Michale Archaniele 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. 

 

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:  
„Świadkowie konania Jezusa” 

 „  

 

DZISIAJ ROZPOCZYNAMY REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE.               

JEST TO CZAS NA ZASTANOWIENIE SIĘ NAD SOBĄ I NAD 

SWOIM ŻYCIEM, WARTO TEŻ ZATRZYMAĆ SIĘ NA CHWILĘ, 

WYCISZYĆ I ZAMYŚLIĆ, SPOTKAĆ BOGA I SPOTKAĆ SIĘ 

SAM NA SAM ZE SOBĄ. Serdecznie zapraszamy do wzięciu udziału w 

rekolekcjach wszystkich naszych parafian jak również młodzież tańczącą, 

śpiewającą i harcerzy. W czasie trwania rekolekcji i Wielkiego 

Tygodnia  wszystkie zajęcia i spotkania  powinny być odwołane.                                 

Serdecznie witamy w naszej parafii                                              

o. Mieczysława Hałaszko OMI, misjonarza z Polski,                                  

który poprowadzi rekolekcje. Plan rekolekcji znajduje się                    

w programie świątecznym. Pamiętajmy o modlitwie w intencji 

naszych rekolekcji.  Niech udział w rekolekcjach i spowiedź 

św. będą  najważniejszym zadaniem na najbliższy tydzień.           

Na zakończenie rekolekcji będzie zbierana kolekta na 

kształcenie misjonarzy w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Obrze. Kopertki sa wyłożone w holu kościoła. 

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu, zmienia się 

charakter tego okresu liturgicznego. Do dziś  towarzyszyło nam 

wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski 

przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć.             

Od dziś w kościele zasłaniamy fioletem wszystkie krzyże.             

Skąd wziął się zwyczaj zasłaniania krzyży? Otóż pierwotne 

wyobrażenia Jezusa Chrystusa na krzyżu przedstawiały Go jako 

Kapłana lub Króla. Na głowie nie było korony cierniowej, lecz 

korona królewska. Im bliżej Wielkiej Nocy, tym częściej 

chrześcijanie wspominali pasję, dlatego zasłaniano krzyże. 

Królewska godność Zbawiciela ustępowała Jego męce i śmierci. 

Za tydzień, 14 kwietnia, NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ, 

zwana NIEDZIELĄ PALMOWĄ, rozpoczynająca uroczyste 

obchody Wielkiego Tygodnia. Podczas Mszy Świętych 

poświęcimy palemki mające przypominać gałązki słane pod stopy 

wjeżdżającego do świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Tylko 

harcerze z naszej parafii mają pozwolenie na rozprowadzanie 

palm przed kościołem.  

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. 

 
 

 

Dzisiaj…   
    
OD TEJ CHWILI JUŻ NIE GRZESZ. – Bóg 

nie dąży do zniszczenia grzesznika, ale do jego 

nawrócenia.  Wynika to jasno z dzisiejszej 

Ewnagelii o cudzołożnej kobiecie. Chociaż Jezus 

bronił nierozerwalności małżeństwa, a 

cudzołóstwo jest w Jego oczach grzechem 

ciężkim, to jednak nie pozwala, aby rzucali na nią 

kamieniami ci, którzy sami nie są bez grzechu.  

Niewiasta z dziejszej Ewangelii odpowiedziała 

sercem na dar i głos miłości Bożej. „Idź, a od tej 

chwili już nie grzesz” – na tym polega 

zniszczenie grzechu, zwycięstwo nad złem i 

ocalenie człowieka.  Jezus zna wnętrze każdego 

człowieka i widzi, kto zachowuje Jego 

przykazania naprawdę, a nie tylko pozornie, dla 

ludzkiego oka.  

I czyt.: Iz 43,16-21, II czyt.: Flp 3,8-14 

Ewangelia: J 8,1-11 

Psalm responsoryjny: 
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas 

 

 

OSŁABIENIE ŚWIADOMOŚCI 

GRZECHU 
Wśród różnych rodzajów zła, nękających 

współczesny świat, najbardziej niepokoi 

zatrważające osłabienie poczucia zła.  Dla 

niektórych słowo „grzech” stało się wyrazem 

pustym, ukrywającym tylko i wyłącznie 

zakłócenia mechanizmów psychologicznych, które 

należy leczyć przy pomocy odpowiedniego 

postępowania terapeutycznego.  Dla innych grzech 

sprowadza się do niesprawiedliwości społecznej, 

jest rezultatem ucisku „systemu” i jaki taki obciąża 

tych, którzy przyczyniają się do utrzymania tego 

ustroju.  Dla jeszcze innych grzech jest 

rzeczywistością nieuniknioną, wynikającą z nie 

dających się przezwyciężyć skłonności natury 

ludzkiej, nie można, więc przypisywać 

człowiekowi osobistej odpowiedzialności za 

grzech.  Istnieją wreszcie i tacy, którzy uznają 

wprawdzie samą koncepcję grzechu to jednak 

prawo moralne interpretują w sposób arbitralny i 

odcinając się od Magisterium Kościoła 

bezkrytycznie podporządkowują się 

charakteryzującej panującą obyczajowość 

mentalności permisywistycznej.  Rozważanie 

tych najrozmaitszych stanowisk dowodzi, jak 

trudno odnaleźć prawdziwe poczucie grzechu. 

              J. P. II, Watykan, 14 kwietnia 1983.r 

 
 

RÓŻANIEC prowadzi Róża 

nr 23.           

                                        

Na KAWĘ i PĄCZKI na rzecz parafii 

zapraszaMŁODZIEŻ. W tym samym 

czasie będzie można zakupić OBIAD, 

PIEROGI i KROKIETY. 

             

             ZWIĄZEK MAŁŻENSKI          

              PLANUJĄ ZAWRZEĆ 
Nicole Antonina  Szczepanowski córka 

Jolanty i Pawła & Bartosz Lech Dębowski syn 

Renaty i Zbigniewa 

Wymienionej parze życzymy  

Bożego błogosławieństwa. 
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         Intencje  Mszalne   
                                    

             

              PONIEDZIAŁEK, 8 kwietnia   
   8:00  za śp. z rodz. Nalepa i Rak - dzieci 
             za śp. rodziców; Julię i Franciszka i zmarłych  

             z rodz.  

             za śp. Józefa Niemotko (38 rocz.) - córka z rodz. 

10:00   Msza św. z nauką ogólną  
             za śp. Władysławę i Józefa Szywała i śp.  

             Stanisława Baran - dzieci 

 18:30  Droga Krzyżowa dla dzieci 

 19:00   za śp. Longin Kulina – synowie 

 20:00   Nauka stanowa dla niewiast 

                   WTOREK, 9 kwietnia  
  8:00   W intencji wynagradzającej  

             Dziękczynna w intencji Paula z prośbą o dary  
             Ducha Świętego dla niego.  

             W intencji skrzywdzonych 

10:00    Msza św. z nauką ogólną z udzieleniem  

             sakramentu chorych  
             Dzięk. z ok. urodzin Barbary Jeziorski z prośbą o 

             Boże błog. - dzieci  

19:00   za śp. Barbarę Matzenauer - córka z rodz.  

20:00   Nauka stanowa dla mężczyzn 

                   ŚRODA, 10 kwietnia  
   8:00  O potrzebne łaski i Boże błog. dla Marzeny  

            O zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Piotra 

            O łaskę zdrowia dla Marzeny 

  9:30   Gorzkie Żale 

10:00   Msza św. z nauką ogólną 

            za śp. Leona Antkowiaka (16 rocz.)- córka z rodz.  

18:30   Gorzkie Żale 

19:00   za śp. Józefę i Adolfa Malara   

20:00   Nauka stanowa dla małżeństw 

                 CZWARTEK, 11 kwietnia  
   8:00   za śp. Tadeusza Żmijak i za śp. Jana 

             Jaroszyńskiego - rodzina 

             za śp. Leona i Annę Kulik - dzieci 

             Dzięk. z ok. 50 urodzin Grzegorza Janik –siostra 

             z rodz.  

10:00    Msza św. z nauką ogólną 
             za śp. rodziców; Eudacje i Teodora Wetchacz  

             - córka  z rodz.  

19:00    za śp. Józefa Taborowskiego - Marysia Pigiel 

20:00    Nauka stanowa dla młodzieży 

                       PIĄTEK, 12 kwietnia  
  8:00   Dzięk. z ok. 80 urodzin mamy Czesławy Janik 

           - córka z rodz.  

           O pomoc w sprawie Bogu wiadomej 

           za śp. Marię Taborowski - Rita Selwa z rodz.  

  9:30  Droga Krzyżowa 

10:00  Msza św. z nauką ogólną 
            za śp. rodziców Antoninę i Bolesława  i bratową  

            Zenobię Kocembów - córka z rodz.  

18:15  Droga Krzyżowa - MINISTRANCI 

19:00  Msza św. z nauką i zakończenie rekolekcji 

           za śp. Zofię i Romualda Dudaref - córka Danuta 

                     SOBOTA, 13 kwietnia   
  8:00   za śp. Jana i Wiktorię Wytrwały-córka z rodz.  

17:00   Dzięk. z ok. 45 rocz. ślubu Elżbiety i Edwarda  

            Sowy z prośbą o dalsze Boże błog. 

19:00   Dzięk. z prośbą o zdrowie i Boże błog. i  opiekę  

            Matki  Bożej dla Teresy i Janusza 

NIEDZIELA PALMOWA, 14 kwietnia  
   8:00  Dzięk. w 50-tą rocz. ślubu Mariana i Antoniny 

   9:30  za śp. Henryka i Sabinę  Żiółkowskich - Lucy  

             Dworak z  rodz.  

 11:00   Za Parafian i Dobrodziejów 
 13:00   za śp. Helenę Klej (1 rocz.) - mąż z dziećmi 
 14:30   Dzięk. - błag. z prośbą o Boże błog. dla synów:  

             Pawła z rodz. i Piotra - rodzice 

 18:15   Gorzkie Żale 

 19:00   za śp. Jana Józefczyka (1 rocz.)- syn z rodz. 
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