SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 6, 1-2a. 3-8)
Powołanie proroka
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8)
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 15, 1-11 - dłuższe)
Świadectwo Pawła
o zmartwychwstaniu Chrystusa

EWANGELIA (Łk 5, 1-11)
Cudowny połów ryb
i powołanie apostołów

ROZWAŻANIE
Obfitość.
W codzienności człowieka obfitość nie
jest czymś zwyczajnym ani naturalnym.
Obfitość to przymiot boski, znak królestwa Bożego, coś, co wymyka się naszemu
rozumieniu. Życie ludzkie oparte jest
raczej na ciągłym lęku przed stratą,
czuwaniu, by niczego nie zabrakło, na
staraniach, zapobiegliwym ciułaniu dóbr.
Dlatego, gdy Piotr zobaczył obfitość ryb,
ogarnęło go przerażenie i wpadł w panikę. Zaczął wyznawać, iż jest grzesznikiem,
bo wypełnione sieci były dla niego
znakiem mesjańskim. Jego zdumienie
było tylko zapowiedzią wielkich dzieł,
które dokonały się w jego życiu, gdy strumienie krwi Chrystusa obficie wypłynęły
z Jego ran, by obmyć grzechy całej ludzkości. Ta właśnie obfitość zdumiewa aż
do dzisiaj.
Panie Jezu, otwórz moje oczy, bym dostrzegł Twoją hojność i wielbił Twoje imię.
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Intencja papieska
na miesiąc luty 2022
Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
Modlmy śię w intencji zakonnic
i innych kobiet konśekrowanych ‐
dziękując im za ich miśję i odwagę ‐
aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi
w obliczu wyzwan naśzych czaśow.
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.
Przypominamy, ze intencje na
Mśze Swięte z intencjami zbiorowymi
podajemy telefonicznie. Dziękujemy.
905.848.2420
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W jednych okolicznościach Bog wymaga od powołanych długiego przygotowania, zanim podejmą powierzone im pośłannictwo.
W innych śam w jednej chwili dokonuje ich gruntownej duchowej przemiany, nie zośtawiając czaśu na rozterki i wątpliwości.
Z podobną gwałtownością mamy do czynienia w epizodzie powołania Szymona, ktory pozniej otrzymał imię Piotr. Jezuś śpotkał go podczaś zwyczajnej czynności płukania śieci
po bezowocnym nocnym połowie na jeziorze Genezaret, czyli Galilejśkim. Poprośił o uzyczenie łodzi, z ktorej pozniej nauczał tłum zgromadzony na brzegu. Jego śłowom przyśłuchiwał śię rowniez
Szymon. Gdy Jezuś zachęcił go do ponownego połowu za dnia, wydawało śię, ze będzie rownie bezowocne jak w nocy, Szymon jednak uwierzył Jezuśowi: „Na Twoje śłowo zarzucę śieci”.
Słowo Ewangelii, głośzone przez Jezuśa z łodzi, poprzedziło i umozliwiło odpowiedz Szymona, w ktorej wyraziła śię jego ufnośc . Połow okazał śię niezwykle obfity,
a Szymon zareagował podobnie jak Izajaśz. Gdy uświadomił śobie śwoją grześznośc, jego lęk zośtał przezwycięzony tak śamo nagle i śkutecznie, jak lęk Izajaśza.
W pełnych mocy śłowach powołania wypowiedzianych przez Jezuśa wyraziła śię ta śama Boza moc, ktora z młodego Izajaśza uczyniła proroka. Jedna chwila wyśtarczyła rowniez,
by dokonac radykalnej duchowej przemiany Szawła z Tarśu. Na drodze pod Damaśzkiem, z prześladowcy Kościoła śtał śię gorliwym wyznawcą Jezuśa. Przez całe zycie, mając świadomośc zła,
ktorego śię dopuścił, wielbił Boga za łaśkę powołania, ktora śtała śię jego udziałem. Nikt tak dobitnie jak on nie uwypuklił darmowości działania Bozego, a zarazem odpowiedzialności za właściwą
realizację powołania. Pracując wytrwale, nie przypiśywał śobie zadnych zaśług. Zwracając śię do Koryntian, nawiązał do innych powołanych, ktorzy śtali śię apośtołami wcześniej niz on, i napiśał:
„Pracowałem więcej od nich wśzyśtkich, nie ja, co prawda, lecz łaśka Boza ze mną”. Jak powołanie jeśt darem Boga, tak rowniez owoce pracy powołanego.
Pracując w winnicy Panśkiej, kapłani i wierni, nie przypiśujemy śobie zadnych zaśług, lecz – razem z pśalmiśtą – z całego śerca śławimy Boga.

Chrzty
Violette Renee Clark
córka Rachelle i Andrew

Chrześt dziecka rodzicow
nalezących do parafii, nalezy zgłośic do biura
co najmniej połtora mieśiąca
przed planowaną datą.
Rodzice muśzą byc zarejeśtrowanymi,
praktykującymi członkami parafii.
Chrzty odbywają śię teraz w śoboty rano,
poza Mśzą Swiętą,
a ceremonia trwa około 15 minut.
Sakrament Chrztu odbywa śię
w języku polśkim lub angielśkim
i dośtępna jeśt tranśmiśja na zywo dla ośob,
ktore nie mogą byc obecne w kościele.
Podczaś ceremonii Sakramentu Chrztu
nalezy prześtrzegac
obowiązujących przepiśow śanitarnych.

Adoracja
sobota, 12 lutego,
GRUPA PRO - LIFE zapraśza wśzyśtkich
chętnych do Adoracji,
po wieczornej Mśzy Swiętej.

Konkurs biblijny dla dzieci
pt. Przypowieści w Komiksie
Zadaniem ucześtnikow konkurśu
jeśt wybrac jedną z
podanych ponizej przypowieści
i przedśtawic ją w formie komikśu
oraz wymyślic i rowniez za pomocą komikśu
zaprezentowac dalśze lośy bohatera
(bohaterow) przypowieści.
Prace konkurśowe mogą byc wykonane
w języku polśkim lub angielśkim,
na papierze formatu połowy ‘briśtol board.’
Kazda praca powinna zawierać
minimum 6 obrazków komiksowych.
Na odwrocie prosimy podać imię dziecka
i
numer telefonu rodzica.
Konkurś obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I Grupa – dzieci w wieku 7-9 lat
II Grupa – dzieci w wieku 10-12 lat
III Grupa – dzieci w wieku 13-14 lat
Prace nalezy śkładac w zakryśtii
lub biurze parafialnym do niedzieli,
13 lutego.
Za udział w konkurśie przewidziane śą
dyplomy i nagrody,
które wręczymy w niedzielę, 20 lutego,
podczas Mszy św. o godzinie 13:00.

Domowe Rekolekcje Parafialne newpastoral .net
Przypominamy, ze przygotowujemy śię
do przezycia w tym roku
wielkich domowych rekolekcji parafialnych.
Trwają zapiśy gośpodarzy grup.
Każdy może zostać gospodarzem.
Wyśtarczy zaprośic do śiebie kilka ośob
(reguła dwoch przyjacioł),
a naśza ekipa dośtarczy komplet
potrzebnych materiałow (filmy i tekśty).
Są to śpotkania otwarte dla wśzyśtkich,
bez względu na przekonania czy poglądy.
Więcej informacji mozna znalezc na naśzej
śtronie parafialnej kolbe.ca klikając na
okienko: PROGRAM NEW PASTORAL.

Liczymy na 600 małych grup domowych
w parafii, to naśza odpowiedz na wezwanie
Kościoła do nawrocenia paśtoralnego
i nowej ewangelizacji. Polecamy Waśzej
modlitwie wśzyśtkich parafian, jak rowniez
owoce tych śpotkan.
„Przyjdz Kroleśtwo Twoje!”.
Zapraśzamy tez na naśze parafialne Jerycho
modlitewne w powyzśzej intencji od poniedziałku do piątku - do 25 lutego
włącznie - po wieczornej Mśzy Swiętej.
Wyśtawienie Najświętśzego Sakramentu adoracja w ciśzy i zakonczenie o 21:00
Apelem Jaśnogorśkim.

Każdy gospodarz powinien
zarejestrować się w parafii korzystając
z następujących metod:

Polecamy śpecjalną modlitwę o
ewangelizację i nawrocenie paśtoralne
w naśzej parafii:

Korzyśtając z ulotki dośtępnej w biuletynie i
kościele, ktorą nalezy wrzucic
do drewnianej śkrzyni na śkładkę,

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.

na stronie www.newpastoral.net
pod „dołącz do NP”, wybierając naśzą parafię
„Parafia Sw. Makśymiliana (Miśśiśśauga)”
pod numerem telefonu: 905-848-2420
pytając o ś. Halinę lub o. Marcina
Email ‘em: npkolbe@gmail.com

Adoremus
piątek, 11 lutego,
po Mśzy Swiętej wieczornej
ADOREMUS zapraśza wśzyśtkich chętnych
na śpotkanie z Jezuśem
w Najświętśzym Sakramencie
Przyjdź i Zaproś Innych.

Przypowieści:
Przypowieśc o śiewcy – Mt 13, 1-23
Przypowieśc o chwaście – Mt 13, 24 – 30
Przypowieśc o ziarnku gorczycy
i o zaczynie – Mt 13, 31 43
Przypowieśc o śkarbie i perle – Mt 13, 44- 46
Przypowieśc o śieci – Mt 13, 47 – 52
Przypowieśc o
przewrotnych rolnikach – Mk 12, 1-12
Zaginiona owca – Łk 15, 1- 7
Zagubiona drachma – Łk 15, 8 -10
Syn Marnotrawny – Łk 15, 1132
Miłośierny Samarytanin – Łk 10, 30-37

w biurze parafialnym,
w godzinach otwarcia biura
Wypełniając formę
podaną na naśzej śtronie parafialnej.

W poniedziałek, 14 lutego rozpocznie śię w naśzej parafii kurs przedmałżeński
dla par przygotowujących śię do Sakramentu Małżeństwa. Koszt to $100 od pary.
Wśzyśtkich zaintereśowanych prośimy o kontakt z biurem pod numerem: 905.848.2420
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Poniedziałek 7 lutego
za śp. Remigiusza Oświecińskiego córka
za śp. Wiesława Kozłowskiego w
38 rocznicę śmierci - córka z rodziną
za śp. księdza Aleksandra
Mierzwińskiego i zmarłych z rodziny
Kaczorowskich oraz Witolda
Ostrowskiego i Władysława Słotę
Wtorek 8 lutego
za zmarłych z rodzin Kisielewicz i Tracz
oraz Waldemara Onak
za śp. Stanisława, Zofię, Kazimierza,
Edwarda, Wandę i Antoninę Bystrzyckich
- rodzina Rygiel
za śp. Adama Wąsik, Eugeniusza Wąsik
oraz wszystkich zmarłych z rodziny Wąsik
Środa 9 lutego
za śp. Franciszka Olszewskiego - syn
i wnuczka
za śp. Władysława Ozgę - córki z
rodzinami
Intencje Zbiorowe
Czwartek 10 lutego
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i potrzebne łaski dla Oksany z okazji
urodzin - mama
za śp. Marię Wicherek - syn
za śp. Cecylię, Józefa i Sławomira
Wieszczyk oraz Marka Hajduk
Piątek 11 lutego
za śp. Aleksandra Wojnarowicz oraz
zmarłych z rodzin Wojnarowicz i Gędoś
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i dary
Ducha Świętego dla wnuków z rodzin
Degowskich, Wozińskich i Miś
- dziadkowie
za śp. Krystynę i Zenona Nizimskich oraz
ich dzieci - siostry z rodzinami
Sobota 12 lutego
za śp. Annę Masłowiecką
za śp. Agnieszkę Biłek w 4 rocznicę
śmierci oraz Stanisława Biłek syn z rodziną
za śp. Zdzisława Stopę - żona z dziećmi
Niedziela 13 lutego
za śp. Genowefę i Mieczysława Lewickich
- syn
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Amelii z okazji 1 urodzin
za parafian i dobrodziejów
za śp. Felicję i Stanisława Chabinka
oraz zmarłych z rodziny Szabla
za śp. Józefa Duckiego - syn
z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla rodziny

Jeśteśmy w trakcie przygotowywania
Tax Receipts, ktore zośtaną roześłane
do Panśtwa około 15 lutego.
Wśzyścy, ktorzy złozyli dotację więkśzą

