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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 16,1b.6–7.10–13a) 

Namaszczenie Dawida na króla 
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6) 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 5,8–14) 

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (J 9, 1-41) 

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

Tajemnice Zbawiciela 
W poszczego lnych odsłonach niedziel Wielkiego 
Postu zostają nam ukazane w liturgii kolejne  
tajemnice zbawczej misji Jezusa. Na pustyni Pan 
pokazał nam, jak walczyc  z kusicielem, aby pozo-
stac  wiernym toz samos ci dziecka Boz ego. Na go rze 
Tabor ukazał nam piękno swojego Bo stwa rozbły-
skającego w człowieczen stwie. W rozmowie z 
Samarytanką objawił, z e to włas nie On jest oczeki-
wanym Mesjaszem. Dzis  natomiast, przywracając 
wzrok niewidomemu od urodzenia, wyjas nia nam 
znaczenie wiary w naszym z yciu oraz sakramentu 
chrztu s więtego. Tylko Jezus, objawiając nam mi-
łos c  Ojca, moz e otworzyc  nasze zas lepione grze-
chem oczy i uzdrowic  nasze spojrzenie na Boga, 
samych siebie i naszych bliz nich. Na dar wiary nie 
trzeba zasługiwac . Bo g pragnie go hojnie udzielac . 
To od nas zalez y, czy zechcemy go przyjąc , aby i w 
naszym z yciu objawiły się wielkie dzieła Boz e.  

Poniedziałek 23 marca 

8:00 za śp. Annę Ozga – córki z rodzinami 

 za śp. Jadwigę, Jerzego i Cezarego  

 Wierzbickich oraz zmarłych z rodziny 

 Świerzbińskich - siostra z rodziną 

 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i potrzebne łaski  

 dla Nicolasa z okazji 10tych urodzin  

 - rodzice i dziadkowie  

Wtorek 24 marca 

8:00 za śp. Jana w 21 rocz. śmierci   

 i Władysława Piersiak  

 za śp. Stefana Bernat w 3 rocznicę  

 śmierci – Lucy Springer  

 za śp. Annę i Kazimierza, Irenę  

 i Kazimierza oraz Halinę i Józefa 

Środa 25 marca 

8:00 za śp. Jana i Helenę Tomaszewskich  

 – córka z rodziną 

 za śp. Genowefę Szczerba w 7 rocznicę 

 śmierci- wnuczka  

 za śp. Piotra Szczerba - rodzina 

Czwartek 26 marca 

8:00 za śp. Agnieszkę Rumianowski  

 – siostrzeniec Edward z rodziną 

 z prośba o dar radości odpowiedzialnego 

 rodzicielstwa dla młodego pokolenia  

 i jak największe owoce Adopcji Dziecka 

 Poczętego -  Grupa ProLife. 

 za śp. Władysława Armatys – żona  

 i córki z rodzinami   

  Piątek 27 marca 

8:00 za śp. Genowefę i Tadeusza Gabiga  

 – syn 

 za śp. Marię i Mariana Krak, Krystynę 

 Grabowską i Laura’ę Krajewski  

 - wnuczka Agnieszka z rodziną 

 za śp. Lidię Labenda  

 Dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla Weroniki  

 z okazji 14tych urodzin oraz  

 błogosławieństwo dla Marcina  

 i Daniela - rodzice  

Sobota 28 marca 

8:00 za zmarłych z rodziny Słowik – Henryka  

 z rodziną  

 za śp. Marię Barszcz w 2 rocznicę śmierci 

 - syn z żoną 

 za śp. Jerzego Fiwek w 1szą rocznicę 

 śmierci - córka  

 dziękczynna z okazji urodzin  

 O. Marcina Serwina  

          Niedziela 29 marca 

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

 dla dzieci; Pawła z rodziną oraz Piotra  

 - rodzice  

9:00 za śp. Gustawa Zelek – żona  

10:00 za śp. Józefa Mendela – żona i córka  

 z rodziną 

11:00 dziękczynna z okazji 25tych urodzin 

 Jessic’i z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej - mama 

 za śp. Barbarę i Ryszarda Banasik oraz 

 za śp. Leokadię i Mariana Piątek  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 14 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na spotkanie z Jezusem  
w Najświętszym Sakramencie , w każdy  
czwarty piątek miesiąca, o godz. 19:00.   
27 marca - Przyjdź i zaproś innych! 

 

PIELGRZYMKI - ZMIANY W DATACH 

 Pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz Japonii zosta-
ła przełoz ona na wrzesien  z powodu epidemii 
wirusa korona. Pielgrzymka do Japonii  
odbędzie się teraz w dniach od 30 wrzes nia  
i powro t od będzie się 8 paz dziernika.  
Jes li chodzi o pielgrzymkę do Medjugorje to odbę-
dzie się w dniach od 27 wrzes nia i powro t  
do Kanady w dniu 7 paz dziernika. 

GRUPA PRO LIFE  GORĄCO ZAPRASZA  

EUTANAZJA - NOWE USTAWODAWSTWO UWAGA - KOMUNIKAT 

do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI Dziecka  
Poczętego. Data Uroczystego przyrzeczenie  
duchowej adopcji w naszej Parafii jest przesunięta   
z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego.  
O nowej dacie poinformujemy z chwilą kiedy  
będzie to możliwe.   Na czym polega Duchowa 
Adopcja? Duchowa Adopcja jest modlitwą w in-
tencji dziecka zagroz onego zabiciem w łonie mat-
ki. Trwa dziewięc  miesięcy i polega na codzien-
nym odmawianiu jednej tajemnicy Ro z an ca S wię-
tego oraz kro tkiej modlitwy w intencji dziecka i 
jego rodzico w. Bardzo gorąco zachęcamy do włą-
czenia się w tą akcję, kto ra co roku ratuje wiele 
istnien  ludzkich od aborcji. Formularze zgłosze-
niowe znajdują się z tyłu kościoła.  

Po więcej info: kolbe.prolife@gmail.com  
oraz Krystyna 905-897-0550. 

Rekolekcje Wielkopostne: 
Z powodu epidemia wirusa, nie mógł  
do nas przybyć ks. bp Antoni Długosz,  

tak więc rekolekcje dla dzieci są odwołane.  
 

Sakrament Bierzmowania jest odwołany; 
wkrótce będzie ustalona nowa data .W chwili 

kiedy otrzymamy potwierdzenie od  
bp. Boissonneau od razu poinformujemy kan-

dydatów do bierzmowania. 
 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej  
jest odwołane do 5 kwietnia.  

Do tego samego czasu odwołane są  
inne zebrania grup, które spotykają się  

w pomieszczeniach parafialnych. 
  

Rząd federalny wprowadził nowe ustawodawstwo 
rozszerzające kryteria kwalifikujące do eutana-
zji. Nie ma juz  wymogu, aby osoba prosząca o euta-
nazję była s miertelnie chora. Zgodnie z tym ustawo-
dawstwem kaz da nieuleczalna choroba, lub niepeł-
nosprawnos c  kwalifikuje się do eutanazji. Jest to 
nowy etap historii w Kanadzie jes li chodzi o s mierc  
na z ądanie. Kanada zniosła ograniczenia w znacznie 
szybszym tempie niz  jakiekolwiek inne pan stwo na 
s wiecie, jes li chodzi o eutanazję.W swoim lis cie do 
wiernych kardynał Collins pisze: „Zgodnie z propo-
nowanym ustawodawstwem niepełnosprawni Kana-
dyjczycy bez s miertelnej choroby będą teraz mogli 
prosic  o s miertelny zastrzyk. Osoby niepełnospraw-
ne juz  teraz stoją przed powaz nymi wyzwaniami 
związanymi z zatrudnieniem, mieszkaniem, odpo-
wiednią opieką medyczną i wsparciem. Ich z ycie ma 
znaczenie. Nigdy nie nalez y ich postrzegac  jako ob-
ciąz enia dla naszego społeczen stwa. Powinnis my 
byc  zaniepokojeni, z e ci, kto rzy od dziesięcioleci 
walczą o ro wne traktowanie, mogą teraz stac  się 
ofiarami presji, czy to ze strony rodziny, przyjacio ł, 
czy nawet własnych pracowniko w słuz by zdrowia, 
aby „zmniejszyc  cięz ar” i zakon czyc  z ycie.  
Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, a nie s mier-
ci.  Zapraszam wszystkich Kanadyjczyków zain-
teresowanych tym proponowanym prawem, aby 
skontaktowali się z posłem do Parlamentu w 
celu wyrażenia swego sprzeciwu.”  

Data rozpoczęcia tego-
rocznej akcji charyta-
tywnej Archidiecezji 
Toronto -  ShareLife 
jest przesunięta i zosta-
nie ogłoszona w chwili 
kiedy to będzie możli-
we.  ShareLife - to więcej niz  coroczna kampania – 
to sposo b na to, by podac  rękę Chrystusa osobom 
w potrzebie! Kaz dego roku, tysiące ludzi zwracają 
się do agencji ShareLife z pros bą o pomoc. Agencje 
te s wiadczą usługi pomocy w s rodowisku o warto-
s ciach katolickich, niosąc ewangeliczne przesłanie 
osobom z yjącym na marginesie. Kiedy wspieramy 
ShareLife robimy więcej niż tylko składamy 
ofiarę, przede wszystkim pokazujemy,  
z e katolicka wspo lnota aktywnie angaz uje się  
w pomoc społeczną w naszej archidiecezji?  
Czy jako rodzina stac  cię, aby ro wniez  w tym roku 

złoz yc  przynajmniej ofiarę $100   
na ShareLife (jałmuz nę wielkopostną). 

ShareLife 

Z Pulpitu 

Sługa Boży, Kardynał Stefan Wyszyński,  
zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r.  

w Warszawie na Placu Piłsudskiego.  
Osoby, kto re mieszkają poza Polską, a chciałaby 

otrzymac  karty wstępu  
na uroczystos ci beatyfikacji  

Sługi Boz ego Kard. Stefana Wyszyn skiego  
powinny zgłosic  się do Proboszcza Parafii,  

kto ry zgłosi ich do Warszawy,  
aby otrzymac  kartę wstępu.  

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się  
do 24 marca.  

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA  

STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W związku epidemią wirusa, prosimy aby  
częściej sprawdzać naszą stronę internetowa 

kolbe.ca oraz Facebook w celu uzyskania  
najnowszych informacji.  

Prosimy, aby zwrócić uwagę na oszustów.  
W ostatnim czasie kontaktują się oni z parafiana-
mi, szczego lnie tymi, kto rych telefony lub adresy  
e-mail są umieszczone w biuletynie lub na stronie 
parafialnej. Wysyłają wiadomos c  z pros bą o do-
starczenie gift cards, aby pomo c chorym parafia-
nom w szpitalu itp. Podobne oszustwa miały miej-
sce w przeszłos ci. Informujemy, z e do nikogo nie 
wysyłamy z adnej pros by przez telefon lub e-mail. 
Jes li jestes  celem takiej pro by oszustwa nalez y  
od razu skontaktowac  się z policją.  

Spotkanie z Michelle Caluag, planowane  
na  30 marca, jest odwołane,  

ze względu na  

Jakie znaczenie miał Twój dar na ShareLife  
w minionym roku? 

Dzięki hojnym darczyn com takim jak Ty, w ubie-
głym roku agencje ShareLife pomogły 140,000 
osobom lokalnie. Two j dar: 
• umoz liwił dostęp 20,000 klientom do niedrogiej 
opieki psychologa za pos rednictwem agencji 
usług rodzinnych; 
• zapewnił godne wsparcie 11,500 osobom star-
szym; 
• ułatwił przyjazd 528 uchodz com za pos rednic-
twem Biura do Spraw Uchodz co w przy Archidie-
cezji Toronto; 
• zainwestował w przyszłos c  naszego Kos cioła 
poprzez wsparcie 85 seminarzysto w  
w St. Augustine’s Seminary i Redemptoris  
Mater Missionary Seminary; 

Dziękujemy za wsparcie ShareLife! 

wszystkich parafian do włączenia się po raz 
kolejny w ogólnoświatową akcję modlitewną 
w obronie życia dzieci nienarodzonych - 40 
Dni dla Życia w Kaplicy Wieczystej Adoracji, 
podczas całego okresu Wielkiego Postu.  

W tym roku data adopcji dziecka poczętego  
jest przesunięta i zostanie ogłoszona.  

ŚLUBY  

                     Brooke Sayewich 
   co rka  Nancy and Paul’a 

& Jakub Binkiewicz syn Teresy i Mirosława 
  

Annabel Maria Coelho 
co rka  Evy Marii and Denzil’a Joseph’a   

& Marek Dorna syn Lidii i Romana 
  

Magdalena Maria Pierog 
co rka Anny i Stanisława 

& Hicham Roumieh syn Nzha’y i Elias’a 

Podniesienie Flagi w Toronto City Hall,   
planowane na 29 marca, 2020,  

nie odbędzie się 

Komunikat  
Parafii św. Maksymiliana Kolbe 

Z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego  
w prowincji Ontario ze względu na wielkie 
zagroz enie zaraz enia się koronawirusem, 

Kardynał Thomas Collins odwołał wszystkie 
Msze św. publiczne  

w ciągu tygodnia oraz w niedziele.  
Kos cio ł s w. Maksymiliana Kolbe jest otwarty 

codziennie od godz. 8:30 do godz. 21:00   
w niedziele: od 12:00 do 20:00. 

                Transmisja Mszy św. w tygodniu,  
w telewizji parafialnej o godz. 8:00,  
a w niedziele: 8:00, 9:00, 10:00  

oraz 11:00. 
  

Parafii św. Eugeniusza de Mazenod,  
w Brampton 

Parafia s w. Eugeniusza de Mazenod  
w Brampton informuje,  

że wszystkie Msze św. w tygodniu oraz 
Msze św. niedzielne będą sprawowane  

w prywatnej kaplicy Ojców Oblatów  
i będą transmitowane  

na parafialnym profilu Facebooka.  
Msze s w. sprawowane będą w intencjach wpisa-

nych na dany dzien . Transmitowane będą  
również rekolekcje  

w dniach od 21go – 25go marca. 

Powstała  Aplikacja Telefoniczna 
Parafii s w. Maksymiliana Kolbe na telefony.  

Nalez y zainstalowac : myParish App. 
 Po instalacji aplikacji, nalez y wybrac   

St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga.  
Aplikacja zawiera mno stwo informacji o parafii  

w j. polskim oraz angielskim. Zainstaluj naszą apli-
kację na swoim smartfonie i bądz  na biez ąco.  

Ważne! W ustawieniach telefonu potrzeba włą-
czyć możliwość otrzymywania widomości: Al-

low Notitications. Jest to ważne, gdyż otrzy-
masz od razu informację na telefonie,  

kiedy np. będzie zmiana decyzji w sprawie 
odprawiania Mszy świętych. 

Aplikacja: myParish  

Data drugiej składki przeznaczonej  
na remonty jest przesunięta.  
O nowej dacie poinformujemy  
z nadejs ciem moz liwos ci.  
Serdeczne Bóg Zapłać za Hojność. 

Jes li jestes  osobą starszą i obecnie nie 
moz esz lub nie powinienes  wychodzic   

z domu, albo znasz taką osobę;  
ZADZWOŃ!!! Młodzież z parafii 

św. Maksymiliana Kolbe gotowa jest  
zrobic  zakupy i dowiez c  do domu. 

Kontakt: O. Marcin Serwin  
905.848.2420 

Email: mserwin@omiap.org 

W związku z brakiem moz liwos ci uczestniczenia  
w rekolekcjach wielkopostnych  

zapraszamy wszystkich do udziału w domowych,  
internetowych rekolekcjach wielkopostnych,  
kto re poprowadzi O. Andrzej Juchniewicz OMI,  

misjonarz z Białorusi. Moz na uczestniczyc  we Mszy s w. 
za pos rednictwem Internetu (kolbe.ca) i wysłuchac  

nauk rekolekcyjnych oraz wspo lnie modlic  się  
za przyczyną Matki Boz ej Rozwiązującej Węzły. 

 

Niedziela, 29 marca, godz.: 
8:00, 9:00, 10:00, 11:00  

Poniedziałek, 30 marca - s roda, 1 kwietnia 
Godz. 10:00 oraz 19:00. 

 


