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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 17, 5-8) 
Błogosławiony,  

kto pokłada ufność w Bogu  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6) 

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.  
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 12. 16-20) 
Zmartwychwstanie Chrystusa  

podstawą naszej wiary  
 

EWANGELIA (Łk 6, 17.20-26) 
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom  

Dwie drogi. 
Jezus opiera swoje nauczanie na klarownym 
przekazie o dwo ch drogach, kto rych wybo r 
determinuje dalsze losy człowieka. Kontrast 
jest tu wyraz ny i oczywisty. Dzisiejszy frag-
ment „Kazania na ro wninie” złoz ony jest z 
dwo ch paralelnych sekcji: błogosławien stwa 
i przeklen stwa. Chodzi więc o wybory funda-
mentalne. Droga z ycia i droga s mierci.  
Zasada kontrastu nie wyczerpuje się jednak 
w zestawieniu przeciwstawnych okres len : 
głodni – syci, płaczący – s miejący się itp.,  
ale sięga o wiele głębiej. Jezus przeciwstawia 
powszechne i powierzchowne rozumienie 
szczęs cia, jak bogactwo, sytos c , s miech,  
dobrą opinię – szczęs ciu prawdziwemu,  
nieprzemijającemu, kto rego autorem i  
dawcą jest sam Bo g. 
 
Panie Jezu, wyraźnie widzę, że szczęście, 
które proponuje mi świat, jest złudne i 
powierzchowne. Wiem, że nie przetrwa na 
wieki, że musi mnie rozczarować i zawieść. 
Pomóż mi wybierać drogę życia, opartą na 
Twoich błogosławieństwach. Ty żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 

Poniedziałek 14 lutego  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę  

 Matki Bożej i potrzebne łaski dla  

 Kazimiery z okazji urodzin  

19:00 za śp. Stanisława Wojtowicza - siostra  

 za sp. Rozalię Gabiga - mąż i dzieci  

 

Wtorek 15 lutego  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej na dalsze lata dla Ireny  

19:00 za śp. Felicję i Piotra Bera oraz Edwarda  

 Bajon - brat z rodziną 

 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 Justin ‘ a z okazji 38 urodzin - rodzice  

 

Środa 16 lutego 

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla 

 Macieja 

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla rodziny Wojna  

19:00 Intencje Zbiorowe   

 

Czwartek 17 lutego 

8:00 za śp. Rozalię, Adama i Stanisława  

 - siostra z rodziną  

19:00 za śp. Elżbietę i Antoniego Drobieckich 

 - rodzina  

 z prośbą o uzdrowienie z ciężkiej choroby 

 dla Izabeli Rowskiej - Burza  

 

Piątek 18 lutego   

8:00 za śp. Kazimierza Różańskiego i zmarłych 

 z rodziny - syn z rodziną  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże 

 dla dzieci - Jan Kuc  

  za śp. Leopolda Wasilewskiego w 1 

 rocznicę śmierci - Janina  

  

Sobota 19 lutego  

8:00 za śp. Juliannę i Józefa Trynieckich oraz  

 zmarłych z rodzin Trynieckich, Żabów,  

 Durakiewicz i Jurczak   

17:00 za śp. Bronisławę Szuber - syn z rodziną  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia 

 dla Zuzanny z okazji 90 urodzin   

 

Niedziela 20  lutego   

8:00 za śp. rodziców i dziadków Władysławę 

 i Ludwika Tomaszewskich - dzieci i wnuki 

9:30 za zmarłych z rodzin Naranowicz,  

 Abramowicz, Dobrzański, Crossman  

 i Bigatti - Ferreira - June i Ryszard  

 Naranowicz  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Wiesławę Machowską w 6 rocznicę 

 śmierci - córka Aneta z rodziną   

14:30 za śp. Helenę i Jacka Zaszewskich oraz  

 dziadków z rodzin Zaszewskich i Świat  

19:00 za śp. Zofię i Henryka Kaczmarczyk  

 oraz Kazimierę i Zenona Kozłowskich  

Łukaszowy, dzis  czytany, tekst podaje czterokrotne ‘biada’ pod adresem beztroskich miłos niko w z ycia tylko doczesnego, a Kos ciołowi sposobnos c  do podkres lenia jeszcze raz,  
z e koniecznym następstwem wyboru w alternatywie kontrasto w będzie szczęs cie, albo nieszczęs cie u kresu dwo ch sprzecznych ze sobą dro g z ycia.  

Znamienne jest powto rzenie dwukrotne słowa ‘teraz,’  zaro wno ws ro d błogosławien stw, jak ws ro d „biada”.  
Widac  stąd, z e ocena działania ludzkiego przez Boga będzie eschatologiczna i nieodwołalna. Doczesnos c  jest dla jednych pułapką,  

dla drugich zas  okazją do zdobycia szczęs cia wiecznego w pełnej fazie kro lestwa Boz ego.  
Gło wna mys l tak dobranych czytan , tej niedzieli, dotyczy odpowiedzialnos ci naszej wolnej woli za ostateczny, decydujący o wiecznos ci, bilans z ycia, 

kto re upływa ws ro d nieuniknionych kontrasto w. Bilans ten będzie konsekwentnym wynikiem dokonywanych przez nas wyboro w  
zawsze w kon cu między dwiema wykluczającymi się wzajemnie moz liwos ciami. Zasadą dokonywanego wyboru, jes li ma byc  on błogosławiony,  
jest stawianie na skalę wartos ci przez Boga objawioną, kto ra nie wydaje się oczywistą, zwłaszcza, z e doczesnos c  potrafi fascynowac  i usidlac .  

Opieranie się wo wczas na Bogu – to włas nie nadzieja. Jest ona bezpieczną s ciez ką wiodącą nas ws ro d nieuniknionych kontrasto w z ycia.  
Nie darmo wywiad Messoriego z Ojcem s w. otrzymał tytuł: „Przekroczyc  pro g nadziei”.  

„Martwą nadzieją” (A. Duval) jest kaz da tylko doczesna nadzieja. Natomiast Bo g, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do z ywej nadziei. 
Uklęknijmy więc u sto p Jezusa i pros my go, aby oczys cił nas z nieuporządkowanych pragnien  i skierował wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny na swoją słuz bę i chwałę.  

 

Intencja papieska  
na miesiąc luty 2022  

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane 
Mo dlmy się w intencji zakonnic  
i innych kobiet konsekrowanych ‐  
dziękując im za ich misję i odwagę ‐  

aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi 
w obliczu wyzwan  naszych czaso w.  

Przypominamy, z e intencje na  
Msze Ś więte z intencjami zbiorowymi  
podajemy telefonicznie. Dziękujemy. 

        905.848.2420 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

Prace konkursowe  
„Przypowieści w Komiksie”  
nalez y składac  w zakrystii  

lub biurze parafialnym do tej niedzieli,  
 13 lutego.  

Za udział w konkursie przewidziane są  
dyplomy i nagrody,  

które wręczymy w niedzielę, 20 lutego,  
podczas Mszy św. o godzinie 13:00. 

Adoracja   

sobota, 12 lutego,   
GRUPA PRO - LIFE zaprasza wszystkich  

chętnych do Adoracji,  
po wieczornej Mszy Ś więtej.  

 To już trzeci tydzień przygotowań  
do rozpoczęcia  

naszych pierwszych wielkich  
parafialnych rekolekcji,  

w małych grupach domowych.  
Dziękujemy wszystkim zarejestrowanym 
gospodarzom, gotowym do przyjęcia grup  
i udziału w projekcie newpastoral.net.   

Dziękujemy za modlitwę  
w intencji tego przedsięwzięcia.  

Początek spotkan  juz  za dwa tygodnie. 
 

Wystarczy zaprosic  do siebie kilka oso b 
(reguła dwo ch przyjacio ł), a nasza ekipa 

dostarczy komplet potrzebnych materiało w 
(filmy i teksty). Śą to spotkania otwarte  

dla wszystkich, bez względu na przekonania, 
czy poglądy. Więcej informacji moz na  
znalez c  na naszej stronie parafialnej  

kolbe.ca klikając na okienko:  
PROGRAM NEW PASTORAL.  

 
Każdy gospodarz powinien  

zarejestrować się w parafii korzystając  
z następujących metod: 

 
Korzystając z ulotki dostępnej w biuletynie  

i kos ciele, kto rą nalez y wrzucic   
do drewnianej skrzyni na składkę, 

 
na stronie www.newpastoral.net  

pod „dołącz do NP”, wybierając naszą parafię  
„Parafia Ś w. Maksymiliana (Mississauga)” 

 
pod numerem telefonu: 905-848-2420  

pytając o s. Halinę lub o. Marcina 
 

Email ‘em: npkolbe@gmail.com 
 

w biurze parafialnym,  
w godzinach otwarcia biura 

 
Wypełniając formę 

 podaną na naszej stronie parafialnej. 

Liczymy na 600 małych grup domowych  
w parafii, to nasza odpowiedz  na wezwanie 

Kos cioła do nawro cenia pastoralnego  
i nowej ewangelizacji. Polecamy Waszej  

modlitwie wszystkich parafian, jak ro wniez  
owoce tych spotkan .  

„Przyjdz  Kro lestwo Twoje!”.  
Zapraszamy tez  na nasze parafialne Jerycho 

modlitewne w powyz szej intencji -  
od poniedziałku do piątku - do 25 lutego 
włącznie -  po wieczornej Mszy Ś więtej.  

Wystawienie Najs więtszego Śakramentu - 
adoracja w ciszy i zakon czenie o 21:00 

 Apelem Jasnogo rskim.  
 

Polecamy specjalną modlitwę o  
ewangelizację i nawro cenie pastoralne  

w naszej parafii: 
 

Panie Jezu, 
Ty chcesz,  

by wszyscy ludzie zostali zbawieni. 
Posyłasz nas mówiąc:  

czyńcie uczniami wszystkie narody. 
Powierzamy Ci mieszkańców  

naszej parafii, a szczególnie tych,  
którzy są daleko od Ciebie. 

Otwórz nasze oczy, podpowiedz gesty  
i słowa, które pomogłyby im  

zbliżyć się do Ciebie. 
Przez Twojego Ducha prowadź nas oraz 

wszystkich naszych przyjaciół i sąsiadów, 
byśmy mogli wspólnie uwielbiać Ciebie  

na niedzielnej Eucharystii  
w dzień Zmartwychwstania. 

Przyjdź Królestwo Twoje! 
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, 

wskazuj nam drogę i prowadź.  
Amen. 

Domowe Rekolekcje Parafialne newpastoral .net 

Dlaczego warto uczestniczyć  
w spotkaniach małych grup? 

By dos wiadczyc  obietnicy  
zawartej w słowach Pana Jezusa: 

 „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem pos ro d nich” (Mt 18, 20)  
i przez yc  zupełnie nowe dos wiadczenie 

wspo lnoty parafialnej.  
Pierwsi chrzes cijanie, nie mając kos cioło w, 

spotykali się w domach. 
 

Czy trzeba posiadać  
jakieś specjalne umiejętności? 

Z adnych.  
Platforma newpastoral.net  

dostarcza wszystkie materiały. 
 

Czy trzeba coś mówić w czasie spotkań? 
Kaz dy sam decyduje, czy zabrac  głos. 

 
Czy można zaprosić znajomych,  
którzy nie chodzą do kościoła? 

Kaz dy zaprasza, kogo chce,  
a pomysł zaproszenia kogos ,  
kto nie chodzi do kos cioła,  

jest bardzo dobry i godny polecenia. 
 

Czy trzeba przygotować coś do jedzenia? 
Nie nalez y przygotowywac  obiadu  

lub kolacji. Natomiast kawa, herbata, 
 czy cos  słodkiego z pewnos cią  

nie popsują nastroju…. 
 

Czy trzeba koniecznie zapisać się,  
by uczestniczyć w spotkaniach? 
Jez eli ktos  chce zostac  gospodarzem  

i przyjąc  u siebie małą grupę,  
to zarejestrowanie się w parafii  

jest obowiązkowe. Uczestnicy zaproszeni 
przez gospodarzy nie muszą się nigdzie  
zapisywac . Jes li natomiast ktos  chce  
jedynie wziąc  udział w spotkaniach,  

a nie został zaproszony,  
to powinien skontaktowac  się z parafią. 

Czy można w każdej chwili zrezygnować  
z uczestnictwa w spotkaniach? 

Oczywis cie. 
 

Jak zostać „gospodarzem”? 
To bardzo proste.  

Polecamy zastosowac  zasadę  
dwo ch przyjacio ł i zaprosic   

z grona swoich znajomych dwie,  
trzy lub więcej oso b.  

Umo wcie się na dzien  tygodnia i godzinę, 
kto re wszystkim będą odpowiadac .  
Następnie zapiszcie się w parafii  

(na naszej stronie newpastoral.net,  
przez telefon, mail lub korzystając z ulotki 

rozdawanej w biuletynie),  
aby otrzymac  materiały na spotkania.  

A nie mo wilis my, z e to proste? 
 

Jak otrzymać materiały  
do spotkań w małych grupach? 

Na stronie internetowej newpastoral.net  
(lub w aplikacji mobilnej) gospodarz zakłada 

swoje osobiste konto i uzyskuje dostęp  
do materiało w na spotkania.  

Uczestnicy korzystają z teksto w  
wys wietlanych bezpos rednio w aplikacji 

mobilnej lub wydrukowanych przez parafię. 
 

A jeśli nie mogę przychodzić  
na wszystkie spotkania? 

Nic nie szkodzi,  
wystarczy przychodzic  wtedy,  

kiedy to będzie moz liwe. 

Dziś publikujemy  

listę 10. najczęściej zadawanych pytań związanych z New Pastoral.  

Tej niedzieli,  na pączki  
zaprasza Wszystkich  

Chórek JUBILEUSZ 2000. 

Życzymy smacznego! :) 


