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Na Kawę i Pączki Zaprasza 
Chórek 

Z PULPITU 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15,15-20) 

Wymagająca wolność człowieka  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34) 

Błogosławieni szukający Boga.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2,6-10) 

Prawdziwa mądrość  

 

EWANGELIA  (Mt 5,17-37) 

Wymagania Nowego Przymierza 

Ż eby dobrze zrozumieć  wypowiedz  Jezusa 
Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii, trzeba 
ćhoć  troćhę wćzuć  się w sytuaćję Izraelity 
tamtego ćzasu; ćzłowieka, kto ry ćzęsto w 
swej religijnos ći przez ywał głębokie rozdar-
ćie. Ż jednej bowiem strony Bo g wybiera 
sobie naro d, obdarowująć go Prawem, kto re 
jest misją, godnos ćią i odpowiedzialnos ćią, 
natomiast z drugiej strony ofićjalni 
„tłumaćze” Prawa rozdrabniają Dar Miłos ći 
na ponad szes ć  setek drobiazgowyćh przepi-
so w, trudnyćh do zapamiętania, a ćo z  dopie-
ro do wypełnienia... Gdzie tu odnalez ć  Ż yćie? 
Jak w tym labirynćie nakazo w i zakazo w 
dostrzeć Ś wiatło? Naućzyćiel z Nazaretu 
lećzy to rozdarćie nie tylko z mądros ćią,  
ale i z prawdziwą moćą. „Śłyszelis ćie,  
z e powiedziano tak...”, „A Ja wam powia-
dam” - swoim głoszeniem kro lestwa i stylem 
z yćia Jezus przedstawia przemianę i no-
wos ć . Jezus powraća do prawa i proroko w 
oznajmiająć, z e są niezbędni, mądrzy i zba-
wienni.  

Poniedziałek 17 luty 

8:00 dziękczynna z prośba o umocnienie wiary 

 oraz Dary Ducha Świętego dla Nicole  

 i Adriana - rodzice 

19:00 za śp. Elżbietę i Antoniego Drobieckich  

 - córka z rodziną  

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Klary i Sary oraz Moniki  

 – babcia i mama Elżbieta 

Wtorek 18 luty 

8:00 za śp. Rozalię, Stanisława i Adama - 

 rodzina 

19:00 za śp. Stanisława, Marię i Stanisława 

 Raczywolskich oraz za śp. Mirosława 

 Kraskę 

 za śp. Mariana Sapkowskiego - od rodziny  

 Winiarzów 

Środa 19 luty 

8:00 dziękczynna do świętego Józefa  

 za otrzymane Łaski – rodzina Janik 

 z prośbą o  spokój duszy śp. mamy;  

 Władysławy Batko – córka i syn 

 z rodzinami  

19:00  Msza Zbiorowa 

Czwartek 20 luty 

8:00 za zmarłych Krystynę i Zenona  

 oraz ich dzieci - siostra  

19:00 za śp. Jacka i Helenę Zaszewskich  

 - syn z rodziną 

 za śp. Edwarda Kuziora – żona z rodziną 

Piątek 21 luty 

8:00 za śp. Stanisława i Henrykę Kuczyńskich  

19:00 za śp. Ludwika Pogorzec z rodzicami 

 - syn z rodziną 

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla rodziny Tarkowskich 

Sobota 22 luty 

8:00  za śp. Janusza Kasak w 7 rocznicę  

 śmierci - rodzina 

17:00 za śp. Alexander Justin Rabczak w 1wsza  

 rocznicę śmierci – rodzice z rodziną 

19:00 za śp. Bronisławę Szuber – syn z rodziną 

Niedziela 23 luty 

8:00 za śp. Edwarda Kuziora – córka 

 Wiesława  

9:30 za śp. Monikę i Zdzisława Ślawskich  

 - syn z rodziną 

11:00 w intencji par obchodzących  

 rocznicę ślubu 

13:00 za śp. Zbigniewa Kaczmarczyka  

 w 4tą rocznicę śmierci – żona  

 z dziećmi i wnukami 

14:30 za śp. Halinę i Antoniego Szelest  

 - córka z mężem 

19:00 za śp. Rozalię Gabiga – mąż z dziećmi  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 8 

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.   

 28 lutego  
Przyjdź i zaproś innych! 

 

               CHRZTY 

 
James William Dworak  

syn Danielli i Christophera 
 

Zosia Lomotowski  
córka  Magdaleny i Adama 

PIELGRZYMKA 

Apostolat Złota Roża  
zaprasza na  

Pielgrzymkę do Medugorje,  
miejsća ratunku dla kaz dego. 
Tam dos wiadćzysz ćudo w, 
przemian, nawro ćen , uzdro-
wien . Tam z Maryją wstawisz 
się za innyćh. 
 

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

ŚW. JAN PAWEŁ II - THE DIVINE PLAN / FILM 

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

Chętnych prosimy  
o kontakt z O. Pawłem. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE  

GRUPA BIBLIJNA - CYKL SPOTKAŃ 

Pragniemy przypomnieć , z e 
moz na złoz yć  niedzielną 
ofiarę na utrzymanie nasze-
go kos ćioła za pomoćą  
karty kredytowej.  
Aby skorzystać  z tej metody, 
nalez y na naszej stronie interneto-
wej www.kolbe.ca  wybrać , po prawej stro-
nie, „wsparćie”, następnie „zło z  ofiarę” i naći-
snąć  połąćzenie „online donations”. To połą-
ćzenie zaprowadzi nas do strony arćhidieće-
zji Toronto. W formie nalez y wybrać  naszą 
parafię i dokładnie wypełnić  wszystkie ru-
bryki. Ofiarę moz na złoz yć  jednorazowo lub 
wybrać  općję ofiary ćotygodniowej. Parafia-
nie korzystająćy z tej formy wsparćia parafii 
otrzymają zas wiadćzenie do podatku bezpo-
s rednio od arćhidiećezji Toronto.  

Wkrótce odbędzie się w naszej parafii kurs 
przygotowawczy dla dorosłych do sakramentu 
bierzmowania. Kurs odbędzie się w języku pol-
skim oraz angielskim - katećhezy odbywać  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 informaćje pod numerem telefonu:  
905-848-2420. Przy zapisie wymagane jest s wia-
dećtwo ćhrztu s więtego.  Przygotowanie jest 
otwarte tylko dla dorosłyćh. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  

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-
ćje, 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 Śawiak ŚJ oraz o. Tomasz Rakow-
ski ŚJ wraz z zespołem wokalno - ewangeli-
zaćyjnym “Moćni w Dućhu” z Polski.  
Do ućzestnićtwa zaćhęćamy zaro wno osoby, 
kto re jeszćze nigdy nie odbyły C wićzen  Igna-
ćjan skićh, a takz e te, kto re przeszły juz  dro-
gę pięćiu tygodni ć wićzen  i pragną na nowo 
wgłębić  się w tajemnićę miłos ći Boga  
do ćzłowieka. Koszt os miodniowyćh reko-
lekćji wynosi $620 od osoby, w tym wlićzone 
są posiłki i noćlegi w os rodku rekolekćyj-
nym. Jes li ćhćesz zgłosić  swo j udział prosimy 
o przesłanie danyćh osobowyćh na  

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

REMONTY 

PODZIĘKOWANIE 

23.II.2020 -  
Druga składka  

przeznaćzona będzie 
na fundusz remontowy 

OFIARA NIEDZIELNA - INTERNET 

PIELGRZYMKA—CZĘSTOCHOWA USA 

W roku  s więtego Jana Pawła II, Rodzina Ro z an ća 
Ś więtego zaprasza na 3-dniowa pielgrzymkę  
do Amerykan skiej Częstoćhowy i do Narodowego 
Śanktuarium s w. Jana Pawła II w Waszyngtonie,  
w dniaćh 22 – 24 maja 2020, pod opieka dućho-
wa naszyćh ojćo w. Informaćje i zapisy:   
 Teresa 905-495-7035  
 i Wieslawa 416-799-2122 

"Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy 
słuchają słów - Apokalipsy" Ap. 1.3 

Grupa Biblijna zaprasza na nowy ćykl spotkan  na 
temat: Poznajmy Apokalipsę. Śpotkania odbywają 
się w każdą środę o 20:00 (po wieczornej  
Mszy św.), w salce s. Faustyny.  

W roku Jana Pawła II Duszpasterska Rada Parafialna zaprasza na film:                       
                                                  The Divine Plan.  
Jest to pełnometraz owy film dokumentalny, kto ry analizuje wspo łpraćę mię-
dzy s w. Janem Pawłem II a prezydentem Ronaldem Reaganem, kto ra ukształ-
towała się między nimi po pro baćh zamaćhu na nićh. Film stawia ćzołowe 
pytanie, ćzy ićh wspo łpraća w zakon ćzeniu zimnej wojny i upadku sowiećkie-
go komunizmu była przypadkowa ćzy opatrznos ćiowa. Rez yser filmu Robert 
Orlando przeprowadza wywiady z kos ćielnymi znawćami, politykami i urzęd-
nikami. Film jest wspaniałym dodatkiem do historii stosunko w między  
Śtanami Żjednoćzonymi i Kos ćiołem Katolićkim. Film jest w języku angielskim 
i trwa 105 minut. Projekćja filmu odbędzie się w niedzielę, 23 lutego  
o godz. 20:00 w sali parafialnej. Wstęp wolny.  
                                       https://www.thedivineplanmovie.com/  

 

 na OSTATKI 2020.  
Śobota 22 lutego,  

o godzinie 19:00. Gotuje Jan Gromada.  
Bilety w ćenie $60 za osobe do nabyćia  
w Centrum i księgarniaćh Pegaz.  

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

Zapraszamy 

 Polskie Centrum Kultury w Mississauga posia-
da jeszćze wolne miejsća 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@jp2pćć.ća         
                                Zapraszamy     

POLSKIE CENTRUM KULTURY  

IM. JANA PAWŁA II ZAPRASZA  

W ostatnim ćzasie zostały zrepe-
rowane klęćzniki  w kos ćiele oraz  
w kaplićy wiećzystej adoraćji.  
Na wszystkićh klęćznikaćh została 
wymieniona tapićerka, kto ra była 
bardzo zniszćzona i podziurawio-
na przez wćhodzenie w butaćh na klęćzniki przez 
dzieći. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą 
do rodziców, aby zwracali uwagę, aby dzieci 
nie wchodziły z butami na klęczniki. Koszt 
reperaćji i wymiany tapićerki na wszystkićh 
klęćznikaćh wynio sł $16,000.  

Poniewaz  w ostat-
nim czasie bardzo 
nasiliła się liczba 
przestępstw na tle 
rabunkowym wśród 
osób starszych, poli-
cja zwraca się z ape-
lem o szczególną 
ostrożność, rozsą-
dek i wstrzemięźli-
wość przed ofiaro-
waniem swoich oszczędności oszustom, 
kto rzy z erują na naiwnos ći i dobrym serću 
oso b starszyćh. Nigdy nie dajemy pieniędzy 
na pros bę przez telefon, z e rzekomo ktos  z 
rodziny nagle ma potrzebę, lub wypadek i 
potrzebuje od razu goto wkę. Często ro wniez  
wysyłane są  
e-maile rzekomo od proboszćza z pros bą o 
karty „gift ćards”. Nie dajmy się nabrać,  
o. proboszcz nigdy do nikogo nie wysyła 
takich e-maili. Jest to oszustwo i niekto rzy 
parafianie nadali się nabrać  na pokaz ne su-
my.  

UWAGA 

POSZUKUJEMY 
Pragniemy podziękować  panu 
Robertowi Śikorze za mo-
dyfikaćję i ulepszenie systemu 
wys wietlania pies ni w kos ćie-
le. Dziękujemy mu  ro zwniez  
za usprawnienie systemu  
monitoringu i kamer w kos ćiele. W ćałym obiekćie 
kos ćioła zamontowanyćh jest 16 kamer z ćzego 6 
kamer na parkingu . Pan Robert Śikora spędził 
wiele dni modyfikująć ćały system i zrobił w darze 
dal Parafii. Serdecznie dziękujemy.  
Polećamy usługi pana Roberta Śikory, Firmy NJ 
TechSYSTEMS w dziedzinie instalaćji monitoringu 
i kamer. Telefon kontaktowy: 647-688-6676  

ŚLUBY 

Do stanu małz en skiego przygotowują się: 
                     

Anna Kinga Michalczyk 
     ćo rka Elz biety i Ryszarda 

         & Piotr Górniak syn Anny i Krzysztofa 
 

Kto wiedziałby o przeszkodaćh,  
kto re uniemoz liwiłyby narzećzonym zawarćie  
sakramentalnego związku małz en skiego ,  

zobowiązany jest w sumieniu poinformować  
Biuro Parafialne  

 W dniach 15-20 marca 2020   
(March Break) Youth Teams  of our Lady 
(YTOL) zaprasza młodzież na rekolekcje,  

które odbędą się w ośrodku  
"Blue Spring Scout Reserve," w Acton.  

         Po więcej informacji proszę dzwonić  
        do Pani Anny Jach (519)-571-9241 


