SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31, 31-34)
Nowe przymierze
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 51, 3-4. 12-13. 14-15)
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 5, 7-9)
Chrystus stał się sprawcą
zbawienia wiecznego
EWANGELIA (J 12, 20-33)
Ziarno, które wpadłszy w
ziemię obumrze, przynosi plon obfity

ROZWAŻANIE
Radykalizm życia chrześcijańskiego
„Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię
nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli
zaś obumrze, przynosi obfity plon”. Jezus
przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna
życia Bożego. Wymaga to wielkiego radykalizmu, bo ekonomia Boga jest inna: aby
żyć, trzeba umrzeć; aby zyskać, trzeba
stracić. „Ten, kto kocha swoje życie, traci
je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne”. Trzeba więc zrezygnować z
siebie i podążać za Jezusem. Znakiem
prawdziwego życia jest krzyż Chrystusa,
który głośno woła do naszych sumień i
serc. To jest owa „godzina” Jezusa. Słowo
„krzyż”, wypowiedziane do człowieka
naszych czasów, niesie ocalenie.
Czy potrafię usłyszeć ten głos, kiedy każdego dnia patrzę na krzyż Chrystusa zawieszony na ścianie mojego mieszkania?
Panie Jezu, dziękuję Ci, Ty z dajesz mi
prawdziwe życie, dajesz mi ocalenie. Amen

Różaniec
Intencja papieska
na miesiąc marzec 2021
-Sakrament pojednaniaMódlmy się o to,
abyśmy przeżywali
sakrament pojednania z
odnowioną głębią, żeby cieszyć się
nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kompleta i Apel Jasnogórski
- codziennie
o godzinie 21:00
Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
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Pro-Life 40 Dni dla Życia.

10:00

Grupa Pro-Life gorąco zaprasza wszystkich parafian do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI Dziecka Poczętego - 25 marca,
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Uroczyste przyrzeczenie duchowej adopcji

19:00

odbędzie się po Mszy św., o godzinie 19:00. Na czym polega Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańca Świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

8:00

Bardzo gorąco zachęcamy do włączenia się w tą akcję, która co roku ratuje wiele istnień ludzkich od aborcji.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się przy wejściu do kościoła oraz Kaplicy Adoracji.

10:00

Po więcej info: http://www.duchowaadopcja.info/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego.html oraz Krystyna 647-892-3774.

Śluby

Chrzty

Iwona Wenderska
córka Elzbiety i Franciszka &
Cezary Mroczkowski syn Danuty i Ryszarda

Oliver Paweł Chyb
syn Bogusławy i Pawła

Korona Pasyjna - Zapisy
Grupa Biblijna
zaprasza wszystkich parafian, i nie tylko,
do włączenia się w nowa formę odmawiania
Drogi Krzyżowej w połączeniu
z Koronką do Miłosierdzia Bożego,
ktora nazwalismy Koroną Pasyjną.
W tej chwili, istnieją juz
trzy zadeklarowane Korony Pasyjne.
Zapraszamy następnych uczestnikow.
Aby zsynchronizowac zapisywanie się do
Koron Pasyjnych, prosimy skontaktowac się
z liderem Grupy Biblijnej:
Andrzej Kowalski
416 917 0195
lub
KoronaPasyjna@gmail.com

ADOREMUS
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.
Przyłącz się i zaproś innych.

Nathan Cheuk Hin Luk
syn Eweliny i Vincenta

Angelina Niewęgłowski
córka Mary i Alana
Zwracamy się
z prośbą o kwiaty,
żonkile,
do Grobu Pańskiego,
Prosimy o
przyniesienie żonkili
do Biura Parafialnego.

Serdeczne Bóg Zapłać!

Pragniemy poinformowac, ze w dniach
21.III - 28.III, w naszej parafii, odbędzie się
zbiórka żywności dla potrzebujących.
Pojemnik na zywnosc będzie przy wejsciu
do koscioła. Prosimy o zywnosc nie
psującą się . Bóg Zapłać za Waszą ofiarność
Pragniemy
poinformowac,
ze terminy zbiorki
Kampanii ŚhareLife
przesunięte zostały na
następujące daty:
17 i 18 kwietnia
19 i 20 czerwca
2 i 3 października
Zdajemy sobie sprawę,
ze w naszych zestawach kopert
daty składek są inne, jednak ofiary te
mozna składac w dowolnych terminach
odpowiadających osobom składającym.
Bóg Zapłać za Wszelkie Wsparcie!

19:00

Msze Święte sprawowane są w obecnosci wiernych,
z limitem 15% pojemnosci koscioła, co w naszej parafii daje 250 osob z zachowaniem przepisow sanitarnych.
i według stałego harmonogramu,
oraz transmitowane są online,
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca
Zapisu na Mszę Święta mozna dokonac przez naszą stronę internetową, przyciskając zołty guzik
„ Rejestracja na Mszę Niedzielną, „ Śunday Mass Registration.”
Na Śpowiedz Świętą NIE TRZEBA się juz rejestrowac
Drzwi Koscioła otwieramy o godzinie 7:00 rano,
a zamykamy o 21:00.
Pamiętajmy, ze limit i przepisy sanitarne dotyczą takze Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są rowniez z zachowaniem powyzszych limitow i przepisow.
Chrzty celebrowane są bez Mszy Świętej.

Rekolekcje Wielkopostne
W JĘZYKU POLSKIM

21 marca
Kazanie z nauką rekolekcyjną
na wszystkich Mszach Świętych
22 marca – 25 marca
10:00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
11:00 – Wystawienie
Najswiętszego Śakramentu
19:00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
20:00 – Wystawienie Najswiętszego
Śakramentu i Nabozenstwo
Poniedziałek:
Wieczor Miłosierdzia – Nabozenstwo Pokutne
Wtorek: Święty Jozef –
Przykład dla Prawdziwych Męzczyzn
Środa: Czuwanie z Maryją

W soboty, o godzinie 18:00, zapraszamy
na Katechezę przez ZOOM.
W programie: modlitwa,
Katechizm Kościoła Katolickiego
i możliwość zadawania pytań.
20. III. 2021
Rekolekcje Wielkopostne
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Sobota, 20 marca o 17:00
Święty Jozef,
Nasz Ojciec Duchowy
Niedziela, 21 marca o 9:30
Święty Jozef, Patron Rodzin Katolickich

8:00

10:00

19:00

8:00

10:00
19:00

8:00

19:00
8:00
17:00

Czwartek - TMI ...
TYLKO dla młodzieży

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;

każdy pierwszy czwartek miesiąca,

Śzukamy wolontariuszy
do Mszy Świętych z udziałem wiernych.

Wielkie Bóg Zapłać!!
za Wasze trwałe wspieranie
naszego Kościoła.

19:00

o godzinie 18:30.
8:00

W środę, 24 marca,
nie ma mszy
z intencjami zbiorowymi

9:30
11:00
13:00
14:30
18:00
19:00

Poniedziałek 22 marca
za śp. Annę Ozga – córki z rodzinami
za śp. brata Stanisława Szafranek oraz
śp. ojca Stanisława Szafranek
Rekolekcje
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Amandy
Rekolekcje
za śp. Jerzego Kiwek z 2gą rocznicę
śmierci – córka Beata i syn Jerzy
z rodzinami
Wtorek 23 marca
za śp. Jana Kędziak w 21szą rocznicę
śmierci – córka z rodziną
za śp. Teofilę i Stanisława Bienasz –
syn z rodziną
Rekolekcje
za śp. Genowefę i Macieja Krzysiak córka z rodziną
Rekolekcje
za śp. Antoninę Ulinską – córka i rodzina
Środa 24 marca
za zmarłych rodziców Marię i Józefa
Jemioło - córki
za zmarłych rodziców Julię i Aleksandra
Czerepak - dzieci i wnuki
Rekolekcje
za śp. Aleksandra Kamińskiego w 2gą
rocznicę śmierci - rodzice, rodzeństwo
i rodzina
Rekolekcje
za śp. Agnieszkę Rumianowski siostrzeniec Edward
Czwartek 25 marca
za śp. Jadwigę i Mariana Towarek
oraz śp. Kazimierza Daniel – rodzina
z prośbą o błogosławieństwo Boże, łaskę
wiary i zdrowie dla córek Aleksandry i Ewy
z rodzinami – rodzice
Rekolekcje
za śp. Marię w 3cią rocznicę śmierci syn z rodziną
Rekolekcje
w intencji wszystkich osób, które podejmą
dziś duchową adopcję dziecka poczętego
z prośbą o wytrwałość w postanowieniu i
jego dobre owoce
Piątek 26 marca
za śp. Władysławę, Józefa Szywała
oraz za śp. Stanisława Barana – dzieci
za śp. Marię i Mariana Krak, śp. Krystynę
Grabowską oraz śp. Laurę Krajewski –
rodzina Stawiarz
za śp. Antoniego Olenczuk – żona
z dziećmi i wnukami
Sobota 27 marca
dziękczynna za otrzymane łaski z okazji
43 rocznicy ślubu Heleny i Jana Kołpak
za śp. Annę i Eugeniusza Polkowski,
synów Ryszarda i Mirosława oraz Elżbietę
i Alfreda Skoczek, i zmarłych z rodziny –
Jolanta i Zygmunt
za śp. Genowefę i Tadeusza Gabiga
Niedziela 28 marca
NIEDZIELA PALMOWA
za śp. rodziców Juliannę i Franciszka
Choroszewskich - córki z rodzinami
za śp. Sabinę i Henryka Ziółkowski
za parafian i dobrodziejów
za śp. Mariana Cisło w rocznicę śmierci –
syn Artur z rodziną
za śp. Edwarda Żal – córka z rodziną
Gorzkie Żale
za śp. Helenę i Bolesława Golojuch –
córka z rodziną

