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Na Kawę i Pączki Zaprasza 
Jubileusz 2000 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 49,3.5-6) 

Sługa Boży światłością całej ziemi  

 

 PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10) 

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1,1-3) 

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa  

 

EWANGELIA (J 1,29-34) 

Duch Święty spoczął na Jezusie 

Jan Chrzciciel  
dał ś wiadectwo  
o Chryśtuśie, wśkazu-
jąc na Niego jako na 
Zbawiciela wśzyśtkich 
ludzi i prawdziwego 
Syna Boz ego. Chryśtuś 
jeśt więc zapowiedzia-
nym przez Izajaśza 
proroka Sługą Boga, 
kto ry przynieśie zbawienie całemu ś wiatu. 
Kaz dy chrześ cijanin jeśt powołany, jak Jan 
Chrzciciel, do dawania ś wiadectwa  
o Chryśtuśie i wezwany, by nieś c  zbawienie 
Chryśtuśa do ludzi. Miśję tę dobrze wypełnił 
ś w. Paweł — Apośtoł Narodo w, kto ry  
poucza naś dziśiaj, z e jeśteś my wezwani  
do ś więtoś ci i apośtolśtwa.  

Poniedziałek 20 stycznia 

8:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo  

 i opiekę Matki Bożej dla Heleny  

19:00 za śp. Eddy Niedziela – rodzice  

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla taty, Stanisława Janik, z okazji 

 91urodzin - córka z rodziną 

Wtorek 21 stycznia 

8:00 za śp. Annę Miłkowską w 17 rocznicę 

 śmierci - siostra z rodziną 

19:00 za śp. Elizabeth i Eugene Szuty  

 – przyjaciele z pracy 

 za śp. Tadeusza i Marię Winiarz  

 – rodzina Sapkowski 

           Środa 22 stycznia 

8:00 za śp. Henryka i Leona 

 dziękczynna z okazji urodzin Małgorzaty 

19:00  Intencje zbiorowe 

Czwartek 23 stycznia 

8:00 dziękczynna z okazji 95 rocznicy  

 urodzin mamy, Natalii - córka z rodziną 

19:00 za śp. Halinę Trzcińską – Kowalczyk 

 - mąż i dzieci 

 dziękczynna z okazji 50tych urodzin 

 syna, Marka Miskowiec, oraz z okazji  

 17tych urodzin wnuka, Michała, z prośbą 

 o zdrowie i błogosławieństwo Boże na 

 dalsze lata 

 Piątek 24 stycznia 

8:00 za  śp. Jadwigę Boryczka  

 – synowa i dzieci  

19:00 za śp. Marię i Mieczysława Góreckich  

 syn z rodziną 

 dziękczynna z okazji urodzin Michała  

 z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary 

 Ducha Świętego 

Sobota 25 stycznia 

8:00 za śp. Franciszkę i Eugeniusza oraz  

 za śp. Józefa i Tadeusza Wiśniowskich  

 - syn z rodziną 

17:00 za śp. męża, Jana Trychta – żona  

 i syn Dawid z żoną 

19:00 za śp. Tadeusza i zmarłych z rodziny  

 Kluz i Panasiuk 

Niedziela 26 stycznia 

8:00 za śp. Jana Kędziaka w 20 rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

9:30 za śp. Marię i Józefa Bajon  

 – córka z rodziną  

11:00 za śp. O. Stanisława Bąka, OMI,  

 w 25 rocznicę śmierci  

13:00 za śp. Bronisławę i Kazimierza  

 Obłąk - rodzina 

14:30 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

 rodzin: Oświecinskich, Milewskich  

 i Kolbów  

19:00 dziękczynna z otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze Boże błogosławieństwo dla  

 Tammy, Jennifer i Marii  

 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU  

PROWADZI RÓŻA 4 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem w 
Najświętszym Sakramencie , w każdy  czwarty piątek 
miesiąca, o godz. 19:00.   

 24 stycznia  
Przyjdź i zaproś innych! 

 
18.01 - 25.01. 2020 - Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich (27,18 – 28,10).  
Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty i Gozo. 10 lutego chrześcijanie na Malcie obchodzą Święto Rozbicia Okrętu św. Pawła. 
Wspominają wtedy okoliczności, w jakich apostoł Paweł znalazł się na wyspie – burzę, rozbicie się statku i cud ze żmiją (Dz 27,9 – 28,6) – i dziękują za dotarcie 

wiary chrześcijańskiej na Maltę. Tekst z Dz 28 krótko przedstawia również uzdrawiającą posługę Pawła na Malcie.  
 

Hasło tygodnia: Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2) 

 

CHRZTY 

Alan Kuliński  
śyn Eweliny i Adriana  

 

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medjugorje,  
miejśca ratunku dla kaz dego. 
Tam doś wiadczyśz cudo w, 
przemian, nawro cen , uzdro-
wien . Tam z Maryją wśtawiśz 
śię za innych. 
 

Termin: 26 kwiecień - 6 maja 2020 
Kontakt: Marzena 647 284 1631 

 18 maja przypada  
100 rocznica  

urodzin  
św. Jana Pawła II.  

Naśza parafia roz-
pocznie obchody 100 
lecia urodzin ś w. Jana 
Pawła II w niedzielę, 
2 lutego, uroczyśtą 
Mśzą ś więtą,  
o godz. 11:00 AM, 
kto rą odprawi i homi-
lię wygłośi O. Alfred Grzempa OMI, prowin-
cjał Miśjonarzy Oblato w. Natomiaśt zakon -
czenie obchodo w odbędzie śię w weekend 
30/31 maja, 2020 roku. Rada parafialna 
przygotowała dwa wydarzenia na rozpoczę-
cie obchodo w, a mianowicie; 2 i 9 lutego 
będzie gościła w naszej parafii wystawa 
zatytułowana „Cuda Eucharystyczne”, 
która ukaże większość cudów euchary-
stycznych w historii kościoła. Ro wniez , 
odbędzie śię peregrynacja Tryptyku Jana 
Pawła II wraz z relikwiami ś w. Jana Pawła 
oraz ś w. ś. Fauśtyny. Idąc za ś w. Janem 
Pawłem II pragniemy zawierzyc  Matce Boz ej 
naś śamych, naśze rodziny, naśzą parafię, 
Koś cio ł i cały ś wiat, kto ry teraz jak nigdy 
dotąd potrzebuje Miłośierdzia  
Boz ego. 

ŚW. JAN PAWEŁ II - 100 LAT  

 KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA 
przy Szczepach Wigry i Wieliczka  

zaprasza na 
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 
1 lutego, 2020, godz. 19:00 

w Centrum Jana Pawła II 
W cenie biletu: smaczna kolacja, gorący 

bufet, deser oraz nagroda do wygrania na 
każdym stole.  

Zabawa przy muzyce zespołu „IMPRES” 
Bilety wstępu $55 od osoby do nabycia 

pod numerem: 
Magda  –  416-270-6665 

Pragniemy przypomnieć,  
że od Nowego Roku biuro parafialne  

jest otwarte w środy  
od godz. 9:00 do 12:00  

oraz od godz. 13:00 do 20:00.  

          Poszukujemy  
katechetów do  
prowadzenia liturgii  
dla dzieci w czasie  
Mszy świętych,  
o godzinie 11:00,  
w niedziele.  
 

Chętnych prosimy  
o kontakt z O. Pawłem. 

POSZUKUJEMY  

ZABAWA KARNAWAŁOWA 

     10.II  - 23 III.  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.   
w j. angielśkim rozpoczyna śię 10 lutego 

 o godz. 20:00.  
Zajęcia prowadzone będą  

w poniedziałki  10, 17, 24, lutego oraz 2, 9, 
16, i 23 marca. 

Kośzt $100 od pary.  
Zapisy w biurze parafialnym.  

Tel. 905 848-2420  

Pragniemy przypomniec , z e moz na złoz yc  
niedzielną ofiarę na utrzymanie naśzego 
koś cioła za pomocą karty kredytowej. Aby 
śkorzyśtac  z tej metody, nalez y na naśzej 
śtronie internetowej www.kolbe.ca  wybrac  
po prawej śtronie „wśparcie”, naśtępnie „zło z  
ofiarę” i naciśnąc  połączenie „online dona-
tionś”. To połączenie zaprowadzi naś do śtro-
ny archidiecezji Toronto. W formie nalez y 
wybrac  naśzą parafię i dokładnie wypełnic  
wśzyśtkie rubryki. Ofiarę moz na złoz yc  jed-
norazowo lub wybrac  opcję ofiary cotygo-
dniowej. Parafianie korzyśtający z tej formy 
wśparcia parafii otrzymają zaś wiadczenie  
do podatku bezpoś rednio od archidiecezji  
Toronto.  

Wkrótce odbędzie się w naszej parafii 
kurs przygotowawczy dla dorosłych do 
sakramentu bierzmowania. Kurś odbędzie 
śię w języku polśkim oraz angielśkim - kate-
chezy odbywac  śię będą w następujące piąt-
ki: 21, 28 lutego oraz 13 i 20 marca o 
godz. 20:00 w salce św. Faustyny w No-
wym Centrum katechetycznym.  Zapiśy i 
informacje pod numerem telefonu: 905-848-
2420. Przy zapiśie wymagane jeśt ś wiadec-
two chrztu ś więtego.  Przygotowanie jeśt 
otwarte tylko dla dorośłych. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

Koncert nowych i starych przebojów oraz 
koncert świąteczny Golec Orkiestra odbę-

dzie się w piątek, 31 stycznia o godz. 20:00, 
w Living Arts Centre., w Mississauga. 

Bilety można nabyć online. 

Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy do 
wzięcia udziału w Rekolekcjach Ignacjań-
skich – Fundament, I, II, III, oraz IV Ty-
dzień w połączeniu z doświadczeniem 
Odnowy w Duchu Świętym. Rekolek-
cje, pod patronatem parafii ś w. Maximiliana 
Kolbe, odbędą śię w dniach od 14 do 21 
czerwca w Ośrodku Mount Mary Retreat 
Centre, Ancaster, ON. Poprowadzi je  
o. Paweł Sawiak SJ oraz o. Tomaśz Rakowśki 
SJ wraz z ześpołem wokalno - ewangelizacyj-
nym “Mocni w Duchu” z Polśki. Do ucześtnic-
twa zachęcamy zaro wno ośoby, kto re jeśzcze 
nigdy nie odbyły C wiczen  Ignacjan śkich,  
a takz e te, kto re prześzły juz  drogę pięciu 
tygodni c wiczen  i pragną na nowo wgłębic  
śię w tajemnicę miłoś ci Boga do człowie-
ka. Kośzt oś miodniowych rekolekcji wynośi 
$620 od ośoby, w tym wliczone śą pośiłki  
i noclegi w oś rodku rekolekcyjnym. Jeś li 
chceśz zgłośic  śwo j udział prośimy o prześła-
nie danych ośobowych na  
email: magis0007@gmail.com  
lub Magda cell # 905-301-7544. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 

Zapraszamy na Koncert Świąteczny ze-
społu Radość-Joy, który odbędzie się w 
niedzielę 26 stycznia o godz. 16:00 w sali 
parafialnej. Będzie ro wniez  wśpo lne kolę-
dowanie oraz jaśełka. Wyśtąpi ro wniez   
ześpo ł „Sokoły”. Bilety w cenie $15 dla doro-
śłych oraz $10 dla śenioro w i dzieci  
śą dośtępne u członko w ześpołu. 

RADOŚĆ JOY - KONCERT ŚWIĄTECZNY 

Dzień skupienia dla młodzieży przygoto-
wującej się do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania będzie miał miejśce  
w śobotę, 1 lutego, w godzinach od 8:30 
do 16:00, w Domu Rekolekcyjnym Kro lowej 
Apośtoło w, w Miśśiśśauga. Szczego łowych 
informacji udzielają katecheci  
pośzczego lnych klaś.   

DZIEŃ SKUPIENIA  

25.I.2020  
204 rocznica  

Zgromadzenia  
Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej 

26.I. 2020 -  
Druga składka  

przeznaczona będzie  
na Funduśz Remontowy  

Używając kopertek, prosimy 
by pamiętali Państwo o wpisa-
niu imienia i nazwiska, oraz 
adresu na 1wszej kopertce na 
rok 2020. 

Kopertki na rok 2020 
są do odebrania w Sali Parafialnej   

jeszcze przez tydzień;  
19. I.2020 do 26.I.2020 


