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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13, 1-2. 44-46) 
Odosobnienie trędowatego  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 32, 1-2. 5 i 11) 
Tyś mą ucieczką i moją radością.  

 
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10, 31 – 11, 1) 

Paweł naśladowcą Chrystusa  
 

EWANGELIA (Mk 1, 40-45) 
Uzdrowienie trędowatego 

                    Miłość nade wszystko 
W Starym Przymierzu człowiek  
trędowaty był wykluczany ze społeczeń-
stwa ze względu na swoją chorobę.  
Tymczasem Jezus czynił inaczej. Pozwolił 
trędowatemu podejść do siebie. Sam go 
też dotykał. Postępując tak, wskazał nam 
kierunek, w jakim mamy iść. Pokazał, że 
nie tylko wiara, ale także miłość czynna 
powinna być obecna w naszym życiu. 
Jakże wielu ludzi szuka dziś dotknięcia 
przepełnionego miłością. Jak wiele jest 
do zrobienia. 
 
Panie Jezu, pragnę być narzędziem Twojej 
miłości. Niech moje życie będzie przepeł-
nione Twoją Ewangelią i miłością do dru-
giego człowieka. Amen. 

Poniedziałek 15 lutego  

8:00 za śp. Genowefę i Mieczysława Lewickich 

 – syn   

19:00  dziękczynna z prośbą o opiekę Matki 

 Bożej i dary Ducha Świętego dla Konrada 

 z okazji 14tych urodzin  

 za śp. Karolinę Obszyńską oraz zmarłych z 

 rodzin Obszyńskich i Mróz – córka  

 Marianna z rodziną  

 

Wtorek 16 lutego 

8:00 za śp. Marię w 10tą rocznicę śmierci i  

 za śp. Ludwikę i Bonifacego – rodzina  

19:00 za śp. Janinę i Józefa Wilkas – synowa  

 za śp. Józefa Żółtek w rocznicę śmierci – 

 żona z rodziną 

 

Środa 17 lutego 

            Środa Popielcowa  

8:00 za śp. Elżbietę i Antoniego Drobieckich  

10:00 za śp. Rozalię, Adama i Stanisława – 

 siostra  

17:30 za śp. Jolantę Pycella – Matysek   

19:00 za śp. Marię i Stanisława oraz śp. brata 

 Stanisława Raczywolskich i  

 za śp. Mirosława Kraskę  

 

Czwartek 18 lutego  

8:00 za śp. Danutę i Wojciech Prokopczyk – 

 Aleksandra  

19:00 za śp. Bolesława i Józefa Bielańskich  

 za śp. Zofię i Władysława Pawka  

 

Piątek 19 lutego  

8:00 za śp. Wiesławę Machowską w 5tą  

 rocznicę śmierci - córka z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za sp. Felicję i Stanisława Chabinka oraz 

 za zmarłych z rodzin Kuliś i Szabla 

 

Sobota 20 lutego  

8:00 za śp. Henrykę i Stanisława Kuczyńskich  

17:00 za śp. Stanisława Zabielskiego w 10tą 

 rocznicę śmierci - córki z rodzinami   

19:00 za śp. Ludwika Podgórzec z rodzicami – 

 syn z rodziną  

 

Niedziela 21 lutego  

8:00 za śp. męża Mariana Leonczuk – żona 

 Danuta   

9:30 za śp. Cecylię i Sławomira Wieszczyk oraz 

 za śp. Marka Hajduk – córki   

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Milana Kopolkę w 1szą rocznicę 

 śmierci – żona Maria i syn Robert  

 z rodziną  

 za śp. Halinę i Antoniego Szelest –  

 córka z mężem  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. rodziców Władysławę i Andrzeja 

 oraz za śp. brata Józefa    

14.II.- Dzień Świętego Walentego; Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny do tego stopnia,  

że mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz Klaudiusz zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, bowiem uważał,  

że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie mający rodzin. Pomimo zakazu biskup Walenty udzielał ślubów, za co został wtrącony do więzienia.  

W więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z niewidomą córką strażnika Asteriusza, która go odwiedzała i podnosiła na duchu.  Dziewczyna ta dzięki miłości Walentego 

odzyskała wzrok. Asteriusz wraz z całą rodziną został ochrzczony. Gdy wiadomość ta dotarła do cesarza ten wpadł w gniew i kazał najpierw bić  

Walentego maczugami, a następnie ściąć. Aby się odwdzięczyć, biskup Walenty zostawił dziewczynie na pożegnanie list w formie serca, na którym napisał:  

„Od Twojego Walentego”. I tak, 14 lutego każdego roku świętujemy Dzień Świętego Walentego, będącego patronem zakochanych.  

 W Polsce, Walentynki zyskały popularność dopiero w latach 90tych, XX wieku. 

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie." 

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... „ św. Jan Paweł II  

 

Koś cio ł jeśt zamknięty podczaś Mśzy Ś więtej; 
Mśze Ś więte odprawiają tylko kśięz a bez udziału wiernych 

i będą śprawowane według śtałego harmonogramu oraz tranśmitowane online,  
przez telewizję parafialną pod adreśem: www.kolbe.ca, 

z wyjątkiem Mśzy Ś więtej niedzielnej o 14.30 - tej  nie ma,  
a w godzinach 14:00 - 18:00 moz na przyjąc  Komunię Ś więtą. 
Poniewaz  w naśzych koś ciołach nadal nie moz na celebrowac   

Mśzy Ś więtej z udziałem wiernych,  
nie zaciągamy grzechu cięz kiego nie będąc w niedzielę  

na Mśzy Ś więtej, w koś ciele,  
o ile ucześtniczymy w niej w inny, dośtępny śpośo b.  

Drzwi Koś cioła pozośtają otwarte w godzinach 9: 00 - 17:30,  
oraz po wieczornej Mśzy Ś więtej, w godzinach 20:30 - 22:00 

na prywatną modlitwę  i moz e wejś c  do niego tylko ograniczona iloś c  ośo b,  
w chwili obecnej to 10 ośo b; 

Tylko jedno wejś cie jeśt otwarte, to od śtrony krzyz a; 
wchodzimy do koś cioła, przewracamy  

kartkę z numerem znajdującą śię w śegregatorze,  
po czym wychodząc z koś cioła odwracamy  

kartkę z numerem - w ten śpośo b  
nie przekroczymy  

dozwolonej liczby ośo b znajdujących śię w koś ciele; 
Pamiętajmy, z e to śamo tyczy śię Kaplicy Wieczyśtej Adoracji. 

Wśzyśtkie Śakramenty celebrowane śą z Mszą Świętą i z naśtępującym limitem ośo b: 
Ś luby - do 10 ośo b;. 
Chrzty - do 10 ośo b; 

Pogrzeby - do 10 ośo b;  
Kopertki na rok 2021 są do odebrania , 

Intencja papieska  
na miesiąc luty 2021  

- Przemoc w stosunku do kobiet. 
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar 
przemocy, aby były chronione przez  
społeczeństwo, a ich cierpienia były  

dostrzegane i wysłuchiwane.  

Nasza Parafia podczas lockdown 

Dziękujemy 

Jesteśmy wdzięczni  
Wszystkim Parafianom  

wspierającym naszą parafię.  
To dzięki Wam i Waszym ofiarom,  
nasz kościół może funkcjonować.  

Wasze wparcie jest dla nas  
nieocenioną pomocą. 
Wielkie Bóg Zapłać!! 

15.II rozpoczynają śię, w naśzej parafii,  
nauki przedmałz en śkie i będą trwały przez 

śiedem kolejnych poniedziałko w,  
od 20:00 do 22:00, do 29.III. biez ącego roku.  

Kośzt to $100 od pary.   
Ośoby zaintereśowane prośimy o  
kontakt z biurem parafialnym.  

905.848.2420 

Śluby  

Codziennie, o godzinie 18:30  

odmawiamy wspólnie Różaniec,  

zachęcamy Wszystkich Parafian  

do przyłączenia się i wspólnej modlitwy 

online, przez Telewizję Parafialną. 

Wspólnota Uwielbienia Adoremus  
zaprasza na spotkanie z Jezusem  

w Najświętszym Sakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz  

Wieczór Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
po wieczornej Mszy świętej.  
W programie; wystawienie  
Najświętszego Sakramentu,  

katecheza i śpiew. 
W wydarzeniach tych można  

uczestniczyć za pośrednictwem  
Telewizji Parafialnej. Zapraszamy. 

ADOREMUS 

Apel Jasnogórski - codziennie  
o godzinie 21:00 
Zapraszamy do  

wspólnej modlitwy online   

W soboty, o godzinie 18:00, zapraszamy  
na Katechezę przez ZOOM.  

W programie: modlitwa,  
Katechizm Kościoła Katolickiego  

i możliwość zadawania pytań. 
21.II. - Siedem Próśb 

Bardzo prośimy o NIE korzystanie z kopertek z roku 2020 lub z lat poprzednich.  
Jez eli ktoś  chce je uz ywac  to nalez y napiśac  na kopertce  imię i nazwiśko oraz adreś.  

Jednocześnie przypominamy, ze zestawy kopert na rok 2021 są do odebrania w  
Sali pod kościołem.  Osoby, które nie używały kopert w roku poprzednim,  

a chciałyby z tej formy donacji korzystać w tym roku prosimy o kontakt z parafią.  
Wśzyśtkie ofiary złoz one na utrzymanie parafii, remonty, rekolekcje i na ro z ne cele  

Archidiecezji Toronto mogą byc  odliczone od podatku nie dotyczy to ofiar złoz onych na intencje 
mśzalne. Pokwitowania do rozliczenia podatkowego za roku 2020 będą wyśłane w tym  

tygodniu do wśzyśtkich, kto rzy złoz yli donację powyz ej 50 dolaro w.  
Osoby, które przekazały donację poprzez stronę internetową  

otrzymają pokwitowanie bezpośrednio z Archidiecezji. 

Każdego roku  
w drugą niedzielę lutego,   

czyli dziś, 14 lutego  
jest zbierana kolekta na pracę  
misyjną Misjonarzy Oblatów.  

Ojcowie Oblaci pracują w  
74 krajach na całym świecie już od 

ponad 200 lat.  
Poświęcają się głównie  
ewangelizacji ubogich,  

ale tam gdzie niosą Ewangelię, 
niosą  również  

zdobycze cywilizacji.   
Nasze wsparcie finansowe może w 

pełni umożliwić im tę pracę.  
Jeżeli chcesz wesprzeć Ojców  

Oblatów pracujących na misjach to 
specjalne koperty,  

w których możesz złożyć ofiarę  
na ten cel znajdują się  
w przedsionku kościoła, 

 a także w zestawach rocznych. 
Serdeczne Bóg Zapłać  
za Wszelkie Wsparcie! 

Misje - kolekta  

Ci, którzy nie mają  
Sakramentu Bierzmowania, a 

chcieliby, proszeni są o zgłoszenie 
się do biura parafialnego.  

Końcem lutego rozpoczynają się 
spotkania (5) przygotowawcze 

Zapraszamy. 

Bierzmowanie  

Rodzice dzieci i młodzieży  
przygotowujących się do I Komunii św.  

i Bierzmowania, proszeni są o  
sprawdzanie informacji od katechetów,  

gdyż w tym tygodniu będą  
nowe informacje dotyczące  

powrotu do katechez  

Poniedziałek, 15.II - Family Day  

Śzukamy wolontariuszy na ewentualny powro t do Mśzy Ś więtych z udziałem wiernych.  
Rząd nie ogłośił jeśzcze tej moz liwoś ci, jednak wiedząc, z e moz e śię to śtac  niebawem, 

 śzukamy wolontariuśzy do śtania przy drzwiach,  
aby mo c otworzyc  koś cio ł gdy takie pozwolenie nadejdzie.  

środa, 17 lutego - Ś roda Popielcowa; nie ma Mśzy Ś więtej z intencjami zbiorowymi. 
Natomiast w godzinach 9:00 - 11:00 i 15:00 - 20:00; posypanie popiołem oraz Komunia Św.,  

w salkach Centrum Dobrego Pasterza;  
Przypominamy, iz  według Prawa Kanonicznego, w Ś rodę Popielcową obowiązuje pośt ś ciśły 

i wśtrzemięz liwoś c   od pokarmo w mięśnych  

Chrzty 

Rozalia Halina Van Valkenburg 
córka Anny i Taylor’a 


