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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15, 15-20) 
Wymagająca wolność człowieka  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34) 
Błogosławieni słuchający Pana 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2, 6-10) 
Prawdziwa mądrość  

 
EWANGELIA (Mt 5, 17-37) 

Wymagania Nowego Przymierza  

 

PONIEDZIAŁEK   13 lutego  

8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha Św. dla 

 Ireny  

19:00 Za zmarłych z rodzin Stępniów,  

 Zielowskich, Środowskich i Zaczek 

 Dziękczynna z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo dla rodziców 

 

WTOREK   14 lutego 

Św. Walentego, biskupa i męczennika 

Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa 

8:00  Za śp. Władysława Ozga - córki 

 z rodzinami 

19:00 Za śp. Ryszarda Jankowski - brat i siostra 

 Za zmarłych z rodzin Siuda i Kołodziejczak 

  

ŚRODA   15 lutego 

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące  

 Za śp. Annę i Jana Dusza - córka z rodziną  

19:00 ZBIOROWE 

 
CZWARTEK   16 lutego 

8:00 Za śp. rodziców i braci Szymańskich 

  - córki i siostry 

19:00 Za śp. Juliannę, Stanisława, Józefę,  

 Mariana, Czesława, Zdzisława Ozdobę 

  - Dorota i Dariusz 

 Z okazji 1 urodzin Liliany z prośbą o Boże 

 błogosławieństwo dla niej i jej rodziców 

 

PIĄTEK   17 lutego 

Siedmiu Św. Założycieli Zakonu Serwitów NMP 

8:00 Za śp. Elżbietę i Antoniego Drobieckich - 

 córka z rodziną 

 Za śp. Rozalię, Adama i Stanisława 

 - siostra z rodziną  

19:00 O Boże błogosławieństwo dla dzieci 

                                                                                                                              
SOBOTA   18 lutego 

8:00 O Boże błogosławieństwo  i przyjęcie 

 Bożego miłosierdzia dla Katarzyny,  

 Łukasza, Krzysztofa, Elżbiety Bednarek, 

 Czesławy Dobrowolskiej - Bednarek oraz 

 Henryka i Stefanii Muszyńskich 

17:00 Za śp. mamę Lucynę Ulecką (28 rocz.) 

 - syn i córka z rodzinami 

19:00 Za śp. Czesława Berońskiego - córka 

 Krystyna z rodziną 

 
NIEDZIELA   19 lutego 

8:00 Za śp. męża Mariana Leończuk - żona  

9:30 Za śp. Jakuba Sawickiego  

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za śp. Felicję i Stanisława Chabinka oraz 

 zmarłych z rodziny Szabla 

14:30 Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Alicji 

 i Adama Szymańskich z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo dla nich oraz ich dzieci 

19:00 Za zmarłych z rodziny Zalewskich 

 

 

 

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:   

 
 

Joshua Giuseppe Tanzi 
syn Sylvii  i Giabbi 

 
 

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

RÓŻANIEC PROWADZI RÓŻA NR.11 

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

Zgłószenia przyjmuje biuró parafialne.  

SAKRAMENT CHORYCH 
Pierwsze Piątki miesiąca.  Prósimy pamiętac , 

z e w każdym szpitalu jest na dyżurze 
 kapelan katolicki  dostępny   

24 godziny na dobę.    
Zgłószenia nalez y kierówac  dó pielęgniarek. 

Wtorek 14 lutego  
Zebranie Rycerzy Kolumba w Centrum  
im. Jana Pawła II pó Mszy S w. wieczórnej 

óraz wymiana tajemnic Ró z y #17 

GRUPA PRO LIFE   
zaprasza dzisiaj dó wspó lnej módlitwy pó 
wieczórnej Mszy S więtej.  
Buteleczki Pró-Life móz na jeszcze przynósic  
dó  zakrystii pó Mszy S w. lub biura  
Parafialnegó. 

Dzisiejsza druga składka przeznaczona  
będzie na Misje prówadzóne przez  

ójcó w Oblató w. 
 Serdecznie dziękujemy za  

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 i pączki  
 zaprasza Wspólnota 

 Rodzin Jana II 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs Przedmałz en ski rózpóczyna się  
w  najbliz szy póniedziałek 13 lutego  
o godzinie 20:00.  Pary, któ re się  
zarejestrówały na kurs zapraszamy dó 
sali parafialnej.  
Kólejna sesja planówana jest  
w paz dzierniku br. 

Rejestracja/Zmiana adresu 
Jestes my parafią etniczną, człónkami  
naszej parafii są Ci, któ rzy są fórmalnie 
zapisani. Nówe fórmularze wpisówe 
 (z ó łte) i zmiany adresu (zielóne)
umieszczóne są w hólu kós cióła.  
Pó wypełnieniu móz na je  wrzucic   
dó kószyczka pódczas  składki  

niedzielnej albó prósimy  
ó kóntakt z biurem parafialnym. 
Prosimy o informowanie nas  

o zmianie adresu. 

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 rekó-
lekcje 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  

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 
31 maj - 9 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 ókólicznych miejscach:  
*Tihalijna* Surmanci* Vepric* Makarska 
* Kravice Waterfalls. 
Więcej infórmacji: Marzena 647-284-1631 
Małgórzata 416-859-8469   
 

Królowa Pokoju zaprasza!  

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE  
zaprasza na Rekolekcje  

Ewangelizacyjne - odnowy  
wiary dla małżeństw 

Rekólekcje ewangelizacyjne czyli ódnówy  
wiary ódbędą się w „Family Weekend” ód 
 piątku 17 lutego godz. 18:00 do 
 poniedziałku 20 lutego godz.15:00  
w ós ródku rekólekcyjnym  księz y Michalitó w  
w Melróse/Lóndón 
Prowadzi Ks. Krzysztof Szkubera 
Infó i zapisy Ryszard 416-859-1586 email 
abw@rogers.com lub Maciek Terlecki  
647-299-8870 email m.terlecki@bell.net 

POLSKIE CENTRUM  
 KULTURY JANA PAWŁA II 

ZAPRASZA NA  
 

OSTATKI  
 

18 lutego godzina 19:00 
Dó tan ca gra zespó ł IMPULS 

Przepyszna kólacja przygótówana przez  
Masterchef Jan Grómada óraz winó, deser 
 i kawa . 
Bilety $75 dó nabycia w Centrum  Jana  
Pawła II  4300 Cawthra Róad Mississauga ON  
905-306-9900 | www.jp2pcc.ca  
Leszek 289-768-6056 | Janusz 416-450-3748  

DZIEŃ RODZINNEJ ZABAWY 
 

Niedziela, 26 lutego  
w godzinach 11:00 - 16:00 

W prógramie: gry, malówanie 
twarzy, dmuchany zamek.  
S wiez y pópcórn, wata  
cukrówa, gófry i duz ó więcej! 
 

WSTĘP WOLNY 
 

REKOLEKCJE dla rodziców 
 po stracie dziecka 

 
17-19 marca dla ósó b, któ re dókónały abórcji 
lub się dó niej przyczyniły i z tegó pówódu 
cierpią psychicznie i duchówó 
24-26 marca pó pórónieniu, uródzeniu mar-
twegó dziecka, wczesnej s mierci  
nówóródka, ciąz y ektapówej, óddania dziecka 
dó adópcji zaraz pó póródzie 
Prowadzi: s. Maksymiliana Kamin ska MChR, 
kapłan i zespó ł 
Miejsce rekolekcji: Chicagó, Illinóis, USA   
Zapisy i info: s. Maksymiliana  
+1.773.656.7703 

 

Zobaczmy dobro 
 
Trwanie w złości i w gniewie nie wydaje 
się nam czymś bardzo złym – grzechem 
ciężkim. Zwłaszcza jeśli nie idą za tym 
konkretne czyny: wyzwiska, złośliwe  
uwagi, złorzeczenia, działanie na szkodę, 
oczernianie, przemoc fizyczna. Jednak 
złość i gniew, nawet gdy są ukryte przed 
światem, są czymś niezgodnym z wolą 
Bożą, a modlitwę człowieka pokłóconego  
z bliźnim czynią bezowocną. To stwierdze-
nie zobowiązuje nas do nauczenia się 
przebaczania – tej najtrudniejszej formy 
miłości bliźniego. Nie wystarczy poprze-
stać na przeświadczeniu, że nie żywimy  
w sercu urazy do nikogo. Zastanówmy się, 
czy czasem ktoś inny nie czuje jakiegoś 
żalu do nas. Pokój między ludźmi jest  
warunkiem pokoju z Bogiem. Od sztuki 
przebaczenia zależy umiejętność współży-
cia z ludźmi. Kiedy mamy problem z prze-
baczeniem, złością i gniewem i chcemy się 
poprawić, zacznijmy od możliwie  
najprostszych rzeczy, od wypełnienia  
warunków dobrej spowiedzi. Skończmy  
z mówieniem źle o drugim człowieku,  
z wyciąganiem cudzych grzechów na  
światło dzienne, a skupmy się na tym, co  
w naszych bliskich, sąsiadach, pracodaw-
cy, pracownikach jest dobre. 
 
Panie Jezu, bardzo często nie mam odwagi 
powiedzieć prawdy drugiemu człowiekowi 
w twarz. Przepraszam i proszę o łaskę  
stanięcia w prawdzie o samym sobie.  
Amen.  

OBOWIĄZEK NIEDZIELNEJ  
EUCHARYSTII   

 
Obówiązek Niedzielnej Eucharystii wynika 
 z trzeciegó przykazania Dekalógu: „Pamiętaj, 
abys  dzien  s więty s więcił” óraz pierwszegó 
przykazania kós cielnegó: „W niedzielę 
 i s więta nakazane uczestniczyc  we Mszy s w.  
 i pówstrzymac  się ód prac niekóniecznych”. 
 
Kódeks Prawa Kanónicznegó, któ ry reguluje 
zasady z ycia katólikó w ró wniez  w kwestiach 
związanych z kórzystaniem z sakramentó w, 
stwierdza w kanónie 1247: „W niedzielę óraz 
w inne dni s wiąteczne nakazane wierni są 
zóbówiązani uczestniczyc  we Mszy s więtej 
óraz pówstrzymac  się ód wykónywania tych 
prac i zajęc , któ re utrudniają óddawanie 
Bógu czci, przez ywanie radós ci włas ciwej 
dniówi Pan skiemu óraz kórzystanie z nalez -
negó ódpóczynku duchówegó i fizycznegó”. 
 
Uczestniczenie w Mszy s w. w niedziele  
i s więta nakazane jest zatem óbówiązkiem 
katólika. Tylkó ósóby, któ re z waz negó  
pówódu, chóróby-izólacji , nie mógą  
uczestniczyc  we Mszy s w. niedzielnej i s wię-
ta nakazane, są zwólnióne z tegó óbówiązku. 

ŚRODA POPIELCOWA 
W tym róku S róda Pópielcówa  

przypada 22 lutegó. 
Msze s w.  z pósypaniem pópiółu ó gódz.  
8:00, 10:00, 17:30 angielska óraz 19:00. 

NIE MA MSZY ŚW. ZBIOROWEJ 

Zapraszamy na sprzedaż katolickich 
książek i płyt CD w języku angielskim, 
znajdujących się w holu Kościoła przy 

głównym wejściu. 


