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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (So 2, 3; 3, 12-13) 
Szukajcie pokory  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 26-31) 
Bóg wybrał wzgardzonych  

 
EWANGELIA (Mt 5, 1-12a) 

Błogosławieni ubodzy w duchu  

PONIEDZIAŁEK   30 stycznia  

Bł. Bronisława Markiewicz, kapłana 

8:00 O łaskę wiary, znalezienie pracy 

 i przemianę życia syna - rodzice 

19:00 Za śp. Helenę Czubryj 

 Dziękczynna w 25 rocz. ślubu Anny 

 i Pawła z prośbą o błogosławieństwo

 Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary 

 Ducha Św. dla nich i ich dzieci: Sabiny 

 i Natalii - mama 

 

WTOREK   31 stycznia 

Św. Jana Bosko, kapłana 

8:00  Za śp. Mieczysława Koza (17 rocz.) -  

 córka Barbara  

19:00 Za śp. Walerię Iwanek (1 rocz.) 

 z rodzicami - córka z rodziną 

 Dziękczynna za łaski z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo 

  

ŚRODA   1 lutego 

8:00 Za śp. Jadwigę Targońską - Danuta 

 z rodziną 

 Za śp. Kazimierę Bartoszek oraz zmarłych 

 z rodziny Bartoszek i Józefowicz - córka 

 z rodziną  

19:00 ZBIOROWE 

 
CZWARTEK   2 lutego 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 
8:00 Za śp. córkę Diane Pereira, męża 

 Kazimierza Kokosza oraz rodziców Julię  

 i  Wiktora  Lipowicz 

 Za śp. Janinę i Mariana Baster - córka 

 Barbara  

19:00 W intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

 

PIĄTEK   3 lutego 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 Za śp. Danielę (1 rocz.) i Annę (2rocz.)  

 - siostra z rodziną  

10:00 Za śp. Stefanię, Franciszka i Joannę 

 - rodzina 

19:00 Za śp. Wacława i Halinę Gołębiewskich - 

 córka z dziećmi  

  
SOBOTA   4 lutego 

Pierwsza Sobota Miesiąca 
8:00 W intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 Za śp. Zdzisława i Monikę Ślawski 

19:00 Za śp. Mariana Cisło (5 rocz.) - żona  

 i dzieci 

 
NIEDZIELA   5 lutego 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 W intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

9:30 O zdrowie dla Marka Baran 

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze Boże błogosławieństwo oraz 

 opiekę Matki Bożej dla Daniela z okazji 

 13 urodzin - mama 

14:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie oraz 

 błogosławieństwo dla ukochanej mamy, 

 babci i prababci Bolesławy Walczak 

 w 96 rocz. urodzin - córka Maria z rodziną 

19:00 Za śp. Czesława Łyżwa (rocz.) - synowie 

 z rodzinami 
 

Intencja papieska  
na miesiąc luty 2023  

 
Za parafie  

Mó dlmy się, aby parafie, w któ rych centralne 
miejsce zajmuje kómunia, stawały się córaz 
bardziej wspó lnótami wiary, braterskimi 
i ótwartymi na najbardziej pótrzebujących.  

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

 CHRZTY 
Przez Sakrament Chrztu S więtegó dó  
wspó lnóty Kós cióła zóstali włączeni:   

 

Kacper i Emil Gaca 
synowie Kathryn i Artura 

 

Maja Dziekońska 
córka Marty i Dawida 

 

Konrad Rutkowski 
syn Małgórzaty i Pawła 

 

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy 
dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
Msza S w. i Nabóz en stwó Pierwszej Sóbóty  

ó gódzinie 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Serca Pana  
Jezusa pó Mszy S w. ó 10:00 i 19:00 

Spowiedź od godziny 18:00 

RÓŻANIEC PROWADZI RÓŻA NR.8 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
Pary pragnące zawrzec  sakramentalny zwią-
zek małz en ski w parafii S w. Maksymiliana 
Kólbe pówinny zgłósic  się dó kancelarii para-
fialnej przynajmniej rók przed planówaną 
datą s lubu w celu uzyskania wykazu wymaga-
nych dókumentó w. Kurs przedmałz en ski jest 
óbówiązkówy dla wszystkich par. Prószę 
pamiętac , z e nasi księz a mógą póbłógósławic  
związek małz en ski tylkó tych, któ rzy są zare-
jestrówanymi człónkami naszej parafii óraz 
mieszkają na terenie Archidiecezji Tóróntó. 
W innych przypadkach wymagana jest zgóda 
lókalnegó biskupa. W celu uzyskania dódat-
kówych infórmacji narzeczeni mógą kóntak-
tówac  się z biurem parafialnym telefónicznie 
lub przez e-mail:  
kolbemagda@gmail.com. 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR  
OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  
 ŚLUBU 26 II o godz. 11:00.  

Zgłószenia przyjmuje biuró parafialne.  

Szczęście i pycha 
 
Uczniowie czuli, że są szczęściarzami. 
Byli blisko Jezusa. Wszyscy widzieli, że 
są dla Niego ważni. Cieszyli się  
wyjątkową pozycją. Zapewne byli z tego 
powodu bardzo dumni. Ciekawe, że 
 Jezus o szczęściu zaczyna mówić wtedy, 
gdy przybliżyli się do niego właśnie ci 
wybrani. Czy przypadkiem nie zrzedły 
im miny, gdy usłyszeli: Cieszcie się, gdy 
jesteście cierpiący i udręczeni, łagodni, 
sprawiedliwi, miłosierni, czyści, pełni 
pokoju, prześladowani, znieważani, 
oczerniani? Czy o takim szczęściu 
 marzyli apostołowie? A my? Jakiego 
szczęścia pragniemy? Czy nasze 
 marzenie, aby być blisko Jezusa, mające 
swój konkretny wyraz w gorliwej 
 pobożności, jaką się odznaczamy, jest 
gotowe zaakceptować „szczęście gdy…”? 
Czy nadal je odczuwamy, gdy nikt nas 
nie widzi i nie może nas podziwiać?  
Zastanówmy się nad jednym zdaniem: 
Kluczem do szczęścia jest pokora. Jezus 
wie, co znaczy prawdziwe szczęście. 
 
Panie Jezu, Ty wiesz, jak bywam pyszny, 
nawet w swej pobożności i religijności na 
pokaz. Dlatego, najpokorniej jak 
 potrafię, wołam: Jezu cichy i pokornego 
serca, uczyń serce moje według Serca 
Twego. Amen.  

Spotkanie Apostolatu Złotej Róży 
czwartek 2 lutego pó Mszy S w.  
wieczórnej w salce Br. Antóniegó  

SAKRAMENT CHRZTU 
Chrzest dziecka ródzicó w nalez ących dó 
 parafii nalez y zgłósic  dó biura przynajmniej 
półtora miesiąca przed planowaną datą. 
Ródzice muszą byc  zarejestrówanymi, 
praktykującymi człónkami parafii. 
Ródzice chrzestni pówinni miec  ukón czóne 
16 lat, byc  praktykującymi katólikami  
pó sakramencie bierzmówania i jez eli  
pós lubieni, tó pó s lubie kós cielnym .  

Rodziców i chrzestnych  
obowiązują nauki przed chrztem. 

DZISIEJSZA DRUGA SKŁADKA 
druga składka przeznaczóna  
będzie na remónty naszegó  

kós cióła.  
Serdecznie dziękujemy ! 

ODESZLI DO PANA 
śp. Sophie Wojciechowski, 98 lat 

śp. Jan Cwaliński, 93 lata 
śp. Maria Czlonka, 88 lat 

śp. Helen Sieradzki, 84 lata 
śp. Andrzej Chmura, 81 lat 

śp. Olga Puchta, 81 lat 
śp. Tadeusz Brzyski, 80 lat 

śp.  Józefa Kudla, 76 lat 
śp. Regina Tos, 75 lat 

śp. Janina Dutkiewicz, 72 lata 
śp. Mieczysław Biel, 68 lat 

śp. Alina Kulina, 63 lat 
śp. Tomasz Kapszewicz, 40 lat 

 

Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

KOPERTKI PARAFIALNE 
Zestawy kópert na rók 2023 

móz na ódebrac  w hólu kós cióła. 
 

ZAŚWIADCZANIA PODATKOWE  
INCOME TAX RECEIPTS  

W lutym będą wysyłane zaświadczenia 
podatkowe za 2022 ( od $50 ) 

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypóminamy, z e intencje na Mszę s w.  
z intencjami zbiórówymi podajemy  

telefonicznie 905-848-2420  
w godzinach  urzędowania biura. 

Ofiarę móz na złóz yc  w kópertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” pódczas 
niedzielnej Mszy S w. lub składając dó 

 skarbóny przy wejs ciu dó biura parafialnegó.  

MŁODZIEŻ PROWADZI 

zbiórkę butelek po piwie,  
winie, alkoholu oraz 
 puszek po piwie. Butelki  
przynosimy w pudełku  
i zostawiamy w garażu w 
zachodniej części parkingu. 

 

Na kawę, pączki oraz ciepły 
obiad : flaki, bigos, mielone,  

kurczak  itp. zaprasza Młodzież 
wyjeżdżająca na  

Światowe Dni Młodzieży 

KONCERT ŚWIĄTECZNY  
Grupa Radós c  – Jóy zaprasza na 

kóncert s wiąteczny 
dziś o godz.:16:00  
w sali parafialnej  

 

Bilety dó nabycia przy  
wejs ciu (gótó wka) 

Dórós li: $15 
Seniórzy/dzieci: $10  

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs Przedmałz en ski dla par, któ re nigdy nie 
były w związku małz en skim rózpócznie się 
13 lutego i potrwa do 27 marca. Zajęcia 
będą miały miejsce w kaz dy póniedziałek  
ó gódzinie 20:00 w sali parafialnej.  
Kószt: 100 zł ód pary. Zgłószenia przyjmuje 
kancelaria parafialna 905-848-2420.  
Kurs Przedmałz en ski dla par  wstępujących 
w kólejny związek małz en ski prówadzóny 
jest przez Cathólic Family Services.  
Szczegó łówe infórmacje na  
strónie www.cfstoronto.com. 

Prosimy o informowanie biura parafialnego 
o  ewentualnych błędach w pisowni imion 

lub nazwisk w intencjach  mszalnych. 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE YTOL  
W dniach 12-17 marca 2023 (March 
Break) Yóuth Teams óf óur Lady 
(YTOL) zaprasza młódziez  „high 
schóól” (9-12 klasa) na rekólekcje 
ewangelizacyjne, któ re tó ódbędą 
 się w ós ródku "Blue Spring Scóut  
Reserve,"  Actón.  
Pó więcej infórmacji prószę ó kóntakt  
tel. z p. Anną Jach 519-571-9241  

W czwartek przeżywać będziemy  
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.   

Tó s więtó przenósi nas pónównie w klimat 
Bóz egó Naródzenia.  Mamy ókazje raz jeszcze 
spótkac  się z naszym Zbawicielem, któ ry przy-
chódzi w póstaci Dziecka, aby wybawic  nas ód 
panówania grzechu i zła. Zgódnie z z ydówskim 
prawem 40 dni pó naródzeniu Jezusa - Maryja  
i Jó zef zanies li Dzieciątkó dó s wiątyni jerózó-
limskiej, aby przedstawic  je Bógu i złóz yc   
ófiarę. W czwartek przyjdziemy dó s wiątyni ze 
s wiecami - grómnicami, któ re pós więcimy, by 
przez cały rók, a zwłaszcza w chwilach trwógi  
i cierpienia, przypóminały nam ó Jezusie  
Chrystusie - S wiatłós ci Naródó w. S więtó Matki 
Bóz ej Grómnicznej kón czy ró wniez  tradycyjny 
ókres s piewania kólęd w naszych kós ciółach  
i ródzinach. Z inicjatywy s w. Jana Pawła II, 
S WIĘTO OFIAROWANIA PAN SKIEGO jest takz e 
ŚWIATOWYM DNIEM ŻYCIA KONSEKROWA-
NEGO. Naszą módlitwą óbejmujemy ósóby 
pódejmujące słuz bę Bógu i ludzióm w ró z nych 
zakónach i zgrómadzeniach.  Prósimy tez   
ó liczne i s więte pówółania dó z ycia zakónnegó 
w naszych ródzinach i wspó lnótach parafial-
nych.  Niech tez  nie zabraknie z naszej stróny 
wsparcia materialnegó dla misjónarzy  
bórykających się z trudnós ciami. 

WIZYTA KS. BPA PIOTRA TURZYŃSKIEGO  
 

Dzisiaj gós cimy w naszej parafii ks. bpa Piótra 
Turzyn skiegó, delegata Kónferencji Episkópatu 
Pólski ds. Duszpasterstwa Emigracji Pólskiej.  

Będzie on przewodniczył  
Mszy Św. o godz. 11:00.  

 
ZAPRASZAMY ! 

GRUPA MATEK W MODLITWIE  
zaprasza  na spótkanie módlitewne w intencji  

dzieci, ójcó w i męz ó w w każdy wtorek  
o 7 wieczorem w salce Św. Eugeniusza. 
Pówierzamy Bóz ej ópiece nasze ródziny. 

 Przyjdź i dołącz się do wspólnej modlitwy ! 

PIELGRZYMKA DO MEDUGORJE 
30 maj - 8 czerwiec 2023 

Katólicka Agencja Pielgrzymkówa 
„FLIGHT WITH MARY” gós cinnie 
z Apóstólatem Złóta Ró z a zapraszają na  
pielgrzymkę dó MEDUGORJE, gdzie  
Niebó styka się z ziemią.  
 Bógaty duchówó czas w Medugórje i ókólicz-
nych miejscach: * Tihalijna* Surmanci* 
Vepric* Makarska* Kravice Waterfalls. 
Więcej infórmacji: Marzena 647-284-1631 
Małgórzata 416-859-8469   
 

Królowa Pokoju zaprasza!  

BUTELECZKI  PRO LIFE  
Zbieramy w niedzielę, 5 lutego 
przy drzwiach wejs ciówych.  
Dziękujemy kaz demu, któ  
niesie chóc by najmniejsza pómóc 
 zachówanemu ód abórcji i eutanazji z yciu. 
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