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Na Kawę i Pączki Zaprasza  
Kościół Domowy 

OFIAROWANIE PAŃSKIE / MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ml 3,1-4) 

Przybędzie do swojej świątyni Pan,  

którego oczekujecie  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24,7-8.9-10) 

Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 2,14-18) 

Chrystus upodobnił się do braci  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 2,22-40) 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni 

      Życie całkowicie oddane w darze 
Jezus – pierwszy całkowicie oddany Ojcu  
i konsekrowany, pos więcony dla misji.  
Tak malen ki, a juz  rozpoznany przez  
Symeona i Annę  
w swojej najgłębszej 
toz samos ci. Ż ycie Boga
-Człowieka ofiarowane  
w darze! Ż ycie, kto re 
wnosi poko j, błogosła-
wien stwo, rados c , na-
dzieję. Maryja i Jo zef, 
przynosząc Dzieciątko 
Jezus do s wiątyni, 
przynoszą Bogu takz e swoje z ycie i z ycie 
S więtej Rodziny, kto re wpisuje się w misję 
Syna Boz ego. Jezus w tajemnicy swojego 
ofiarowania w s wiątyni uczy nas, z e za kaz -
dym razem, gdy cos  z siebie szczerze ofiaru-
jemy innym, mogą oni dostrzec w nas cos   
z piękna i tajemnicy Boga samego. 
Ofiaruję Ci dziś, Jezu, wszystkie osoby konse-
krowane. Dziękuję, że przypominają mi o 
wartości życia ofiarowanego dla innych. 

Poniedziałek 3 luty 

8:00 za śp. Marię, Karola, Józefa, Andrzeja  

 i Karola Brynczka – syn z rodziną 

19:00 za śp. Marię i Jana Jazienickich oraz  

 śp. Teresę i Stanisława Kędziora  

  – rodzina  

Wtorek 4 luty 

8:00 za śp. Janinę, Reginę i Jana Dobosz  

19:00 w intencji Panu Bogu wiadomej 

Środa 5 luty 

8:00 za śp. Mariana, Zeneusza, Marię  

 i Mariusza Gajos – mama i siostra  

 z rodziną 

 za śp. Mieczysława Grabowskiego  

 w 10tą rocznicę śmierci 

19:00   Msza Zbiorowa 

Czwartek 6 luty 

8:00 za śp. Piotra Pyrek w 1wszą rocznicę 

 śmierci - rodzina 

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich 

 - Apostolat Złota Róża 

 za śp. Aleksandra Wojnarowicza oraz  

 zmarłych z rodziny Wojnarowicz i Gędoś 

 - rodzina Wojnarowicz 

Piątek 7 luty 

8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla rodzin Lobzin, Nitek i Uciński 

10:00 za śp. Remigiusza Oświecińskiego - Ewa 

19:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie  

 i błogosławieństwo Boże dla Daniela  

 z okazji urodzin - mama 

Sobota 8 luty 

8:00  za  śp. Leona i Annę Kulik oraz  

 śp. Henryka Ojdowskiego - syn 

17:00 za śp. Apolonię Maksimowski – syn 

 Edward z rodziną 

19:00 za śp. rodziców; Aleksandrę i Franciszka   

 oraz za śp. brata, Jana Jędrusiak - Helena 

Niedziela 9 luty 

8:00 dziękczynna z okazji 50tej rocznicy ślubu 

 Danieli i Ryszarda Sadowskich 

9:30 dziękczynna za dzieci – rodzice  

11:00 za śp. O. Stanisława Kowala  

 w 12tą rocznicę śmierci 

13:00 za śp. Mariana Cisło w 2gą rocznicę 

 śmierci – żona i dzieci 

14:30 za śp. Lidię Nowotniak – siostra z rodziną 

19:00 z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego  

 dla Marcina, Moniki i Michała - mama 

     

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU  

PROWADZI RÓŻA 6 

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

 14 lutego  
Przyjdź i zaproś innych! 

 

               CHRZTY 

Victoria Śliczniak 
córka Beaty i Łukasza  

 
Kaja Maria Stokłosa 

córka Susan i Peter’a 

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medugorje,  
miejsca ratunku dla kaz dego. 
Tam dos wiadczysz cudo w, 
przemian, nawro cen , uzdro-
wien . Tam z Maryją wstawisz 
się za innych. 
 

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

Dzisiaj w naszej parafii 
rozpoczynamy uroczy-
ste obchody 100 lecia 
urodzin św. Jana  
Pawła II. Mszy s więtej 
koncelebrowanej  
o godz. 11:00 rano,  
będzie przewodniczył 
oraz homilię wygłosi  
o. Alfred Grzempa,  
prowincjał Misjonarzy 
Oblato w. Na rozpoczęcie obchodów  
100 lecia urodzin Jana Pawła II została 
przygotowana wystawa o cudach eucha-
rystycznych w świecie. Ta wyjątkowa, pięk-
na wystawa dostępna  dzisiaj, oraz w przy-
szły weekend, w sali parafialnej.  
Bardzo dziękujemy Pani Dina’e Oanes,  
z Brampton, za przygotowanie wystawy. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

ŚW. JAN PAWEŁ II - 100 LAT  

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  

GRUPA BIBLIJNA - CYKL SPOTKAŃ 

     10.II  - 23 III.  KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.   
w j. angielskim rozpoczyna się 10 lutego 

 o godz. 20:00.  
Żajęcia prowadzone będą  

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

Koszt $100 od pary.  
Zapisy w biurze parafialnym.  

Tel. 905 848-2420  

Pragniemy przypomniec , z e moz na złoz yc  
niedzielną ofiarę na utrzymanie naszego 
kos cioła za pomocą karty kredytowej.  
Aby skorzystac  z tej metody, nalez y na naszej 
stronie internetowej www.kolbe.ca  wybrac , 
po prawej stronie, „wsparcie”, następnie 
„zło z  ofiarę” i nacisnąc  połączenie „online 
donations”. To połączenie zaprowadzi nas  
do strony archidiecezji Toronto. W formie 
nalez y wybrac  naszą parafię i dokładnie  
wypełnic  wszystkie rubryki. Ofiarę moz na 
złoz yc  jednorazowo lub wybrac  opcję ofiary 
cotygodniowej. Parafianie korzystający  
z tej formy wsparcia parafii otrzymają za-
s wiadczenie do podatku bezpos rednio od 
archidiecezji Toronto.  

Wkrótce odbędzie się w naszej parafii kurs 
przygotowawczy dla dorosłych do sakramentu 
bierzmowania. Kurs odbędzie się w języku pol-
skim oraz angielskim - katechezy odbywac  się 
będą w następujące piątki: 21, 28 lutego oraz 
13 i 20 marca o godz. 20:00 w salce św. Fausty-
ny w Nowym Centrum katechetycznym.   
Żapisy i informacje pod numerem telefonu:  
905-848-2420. Przy zapisie wymagane jest s wia-
dectwo chrztu s więtego.  Przygotowanie jest 
otwarte tylko dla dorosłych. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy do 
wzięcia udziału w Rekolekcjach Ignacjańskich 
– Fundament, I, II, III, oraz IV Tydzień w połą-
czeniu z doświadczeniem Odnowy w Duchu 
Świętym. Rekolekcje, pod patronatem parafii  
s w. Maximiliana Kolbe, odbędą się w dniach  
od 14 do 21 czerwca w Ośrodku Mount Mary 
Retreat Centre, Ancaster, ON. Poprowadzi je  
o. Paweł Sawiak SJ oraz o. Tomasz Rakowski SJ 
wraz z zespołem wokalno - ewangelizacyjnym 
“Mocni w Duchu” z Polski. Do uczestnictwa zachę-
camy zaro wno osoby, kto re jeszcze nigdy nie od-
były C wiczen  Ignacjan skich, a takz e te, kto re prze-
szły juz  drogę pięciu tygodni c wiczen  i pragną  
na nowo wgłębic  się w tajemnicę miłos ci Boga  
do człowieka. Koszt os miodniowych rekolekcji 
wynosi $620 od osoby, w tym wliczone są posiłki  
i noclegi w os rodku rekolekcyjnym. Jes li chcesz 
zgłosic  swo j udział prosimy o przesłanie danych 
osobowych na  

email: magis0007@gmail.com  
lub Magda cell # 905-301-7544. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY 

09.II.2020 -  
Druga składka  

przeznaczona będzie  
na Misje Oblackie 

Dzisiaj, 2 lutego, Kościół 
katolicki obchodzi święto 
Ofiarowania Pańskiego. 
Czyni to na pamiątkę  
ofiarowania przez Maryję  
i Jo zefa ich pierworodnego 
syna, Jezusa, w s wiątyni 
jerozolimskiej. W polskiej 
tradycji jest to tez  s więto Matki Boz ej  
Gromnicznej. Drugiego lutego przypada 
takz e Dzien  Ż ycia Konsekrowanego.  
Żakonnicy, siostry i bracia zakonni, podob-
nie jak Jezus w s wiątyni Jerozolimskiej,  
ofiarowują swoje z ycie na wyłączną słuz bę 
Bogu. Przed 1969 r. na Żachodzie s więto 
Ofiarowania Pan skiego znane było jako 
S więto Oczyszczenia Najs więtszej Maryi 
Panny. Po soborze zmieniono nazwę, z eby 
ukazac  chrystocentryczne znaczenie uroczy-
stos ci. W Polsce od gromnic s więconych tego 
dnia przyjęła się nazwa „Matki Boskiej 
Gromnicznej”. S więto Ofiarowania  
Pan skiego przypada czterdziestego dnia po 
Boz ym Narodzeniu. Jest to 
pamiątka ofiarowania Pana 
Jezusa w s wiątyni jerozolim-
skiej i dokonania przez Matkę 
Boz ą obrzędu oczyszczenia. 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO OFIARA NIEDZIELNA - INTERNET 

PIELGRZYMKA—CZĘSTOCHOWA USA 
02.II.2020 

 Dniem Życia  
Konsekrowanego 

W roku  s więtego Jana Pawła II, Rodzina Ro z an ca 
S więtego zaprasza na 3-dniowa pielgrzymkę  
do Amerykan skiej Częstochowy i do Narodowego 
Sanktuarium s w. Jana Pawła II w Waszyngtonie,  
w dniach 22 – 24 maja 2020, pod opieka ducho-
wa naszych ojco w. Informacje i zapisy:   
 Teresa 905-495-7035  
 i Wieslawa 416-799-2122 

            W dniach 15-20 marca 2020   
(March Break) Youth Teams  of our Lady 
(YTOL) zaprasza młodziez  na rekolekcje, 
kto re odbędą się w os rodku "Blue Spring 
Scout Reserve," w Acton.  
        
        Po więcej informacji proszę dzwonic   
        do Pani Anny Jach (519)-571-9241 

"Błogosławiony, który odczytuje i ci, któ-
rzy słuchają słów - Apokalipsy" Ap. 1.3 
Grupa Biblijna zaprasza na nowy cykl spo-

tkan  na temat: Poznajmy Apokalipsę.  
Spotkania odbywają się w każdą środę  

o 20:00 (po wieczornej Mszy św.),  
w salce s. Faustyny. Pierwsze spotkanie 

odbędzie się 5 lutego. 

Rozpoczęliśmy 
obchody  
100 lecia  
urodzin  

św. Jana Pawła II.  
Warto bardziej  
w tym czasie zain-
teresowac  się  
z yciem i chary-
zmatem wielkiego 
rodaka. W naszej 
parafii istnieje 
grupa: Rodzinki 

Jana Pawła II, która żyje charyzmatem 
św. papieża. Żachęcamy, aby zainteresowac  
się tą grupą i włączyc  się w jej szeregi.  
Informacje kontaktowe znajdują się na 
pierwszej stronie biuletynu. 

RODZINKI JANA PAWŁA II 

zaprasza na OSTATKI 2020.  
Sobota 22 lutego,  

o godzinie 19:00. Gotuje Jan Gromada.  
Bilety w cenie $60 za osobe do nabycia  
w Centrum i księgarniach Pegaz.  

Informacje : tel. 905.306.9900,  
email: events@jp2pcc.ca    

Zapraszamy 

 Polskie Centrum Kultury w Mississauga 
posiada jeszcze wolne miejsca na uroczysty 
obiad z okazji I Komunii Swietej –  
niedziela 10 maja o 16:00 oraz niedziela,  
17 maja o 16:00. Osoby zainteresowane  
prosimy o kontakt : tel. 905.306.9900,  
Email adres: events@jp2pcc.ca         
                                Zapraszamy     

Pragniemy Państwa poinformować,  
że wszystkie Tax Receipts za rok 2019 

zostały już rozesłane. 

                                     POLSKIE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II ZAPRASZA  


