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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58, 7-10) 
Światło dobrych uczynków  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9) 
Wschodzi w ciemnościach jak światło  

dla prawych 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2, 1-5) 
Nauczanie Świętego Pawła  

 
EWANGELIA (Mt 5, 13-16) 

Wy jesteście światłem świata  

PONIEDZIAŁEK   6 lutego  

Św. męczennicy Paweł Miki i Towarzyszy 

8:00 Za śp. Lidię Nowotniak - siostra z rodziną  

19:00 Za śp. Zenona i Krystynę Nizińskich oraz 

 ich dzieci - Alina i Teresa z rodzinami 

 Za śp. Aleksandra Wojnarowicz i zmarłych 

 z rodziny Wojnarowicz i Gędoś - rodzina 

 Wojnarowicz 

 

WTOREK   7 lutego 

8:00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Konrada z okazji 33 urodzin 

 - żona 

10:00 W intencji członków Klubu Seniora  

19:00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla  

 rodziny Bednarczyk, Śmiałek, Lis  

 i Zalewski 

  

ŚRODA   8 lutego 

 Św. Hieronima Emiliani, kapłana 

8:00 Za śp. Wandę Michniewicz (2 rocz.) 

 - córka z rodziną 

 Za zmarłych z rodzin Praniuk, Wójcik, 

 Abramowicz  

19:00 ZBIOROWE 

 
CZWARTEK   9 lutego 

8:00 Za śp. Franciszka Olszewski - syn 

 i wnuczka 

19:00 Za śp. Remigiusza Oświecińskiego  

 Za śp. Reginę, Janinę, Jana Dobosz 

 

PIĄTEK   10 lutego 

8:00 Za śp. o. Stanisława Kowal (15 rocz.) 

19:00 Za śp. Elżbietę Belgrau (5 rocz.) - córka 

 z rodziną  

 Za śp. Marię Balcerzak (1 rocz.) i Henryka 

 Balcerzak - córki z rodzinami 

  
SOBOTA   11 lutego 

N.M.P. z Lourdes 
8:00 Za śp. Juliannę i Józefa Trynieckich oraz 

 zmarłych z rodzin Trynieckich,  

 Durakiewiczów i Żabów - rodzina  

17:00 Za śp. Izabelę Reitmeier (1 rocz.) 

19:00 Za śp. Marię Wicherek 

 
NIEDZIELA   12 lutego 

8:00 Za śp. Danielę Sadowską - mąż z rodziną  

9:30 O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin 

 Justyny, Andrew i Magnus’a - mama  

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za śp. Józefa Ducki - syn 

14:30 Za zmarłych z rodziny Chabinka, Wilk  

 i Szabla 

19:00 O nawrócenie i potrzebne łaski dla 

  Konrada oraz zdrowie i Boże 

  błogosławieństwo dla rodziny 

 

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:   

 

Dominic Dat Gdula 
syn Nyna i Marka 

 

Adam Puchalski 
syn Patricia i Arthur’a 

 

Anthony Kossakowski 
syn Barbary i Karóla 

 

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

RÓŻANIEC PROWADZI RÓŻA NR.10 

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.  

Punkt odniesienia 
 
Uczniowie czuli, że są szczęściarzami. 
Byli blisko Jezusa. Wszyscy widzieli, że 
są dla Niego ważni. Cieszyli się wyjątko-
wą 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.  

Msza S w. dla człónkó w Klubu Senióra   
wtorek, 7 lutego godzina 10:00 

Spótkanie ódbędzie się  pó  
Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

Niedziela, 12 lutego 
Grupa Pro Life zaprasza dó  

wspó lnej módlitwy  
pó wieczórnej Mszy S więtej  

NOWY PROWINCJAŁ  
O. Jacek Nosowicz, OMI  

 
26 stycznia 2023, Ojciec Superiór Generalny,  
Fr. Luis Ignació Róis Alónsó, OMI, wraz ze  

swóją radą mianówali ó. Jacka Nósówicza OMI, 
kólejnym Prówincjałem Prówincji  

Wniebówzięcia NMP. 
  O. Jacek Nósówicz OMI óbejmie swó j 

 urząd w czerwcu br. 
Gratulujemy i zapewniamy o modlitwie! 

NIEDZIELA, 12 LUTEGO 
druga składka przeznaczóna będzie na  
Misje prówadzóne przez ójcó w Oblató w. 

 Serdecznie dziękujemy za  
Wasze wsparcie! 

KOPERTKI PARAFIALNE 
Ostatnia szansa na ódebranie  
zestawu kópert na rók 2023, 

znajdujących się w hólu kós cióła. 
 

ZAŚWIADCZANIA PODATKOWE  
 (OD $50)INCOME TAX RECEIPTS   

ZOSTAŁY JUŻ WYSŁANE 

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 

 Kościół Domowy 

Franciszkanie Świeccy  
Sobota, 11 lutego godz. 12:00-14:00 
spótkanie Franciszkanó w S wieckich 

w salce  s w. Eugeniusza  

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Sakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  
W prógramie; wystawienie  
Najs więtszegó Sakramentu,  

katecheza i s piew. 
Przyłącz się i zaproś innych! 

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 rekó-
lekcje ewangelizacyjne, któ re tó ód-
będą 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 
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 ókólicznych miejscach:  
* Tihalijna* Surmanci* Vepric* Makarska* 
Kravice Waterfalls. 
Więcej infórmacji: Marzena 647-284-1631 
Małgórzata 416-859-8469   
 

Królowa Pokoju zaprasza!  

BUTELECZKI PRO LIFE 
Dzisiaj zbieramy przy drzwiach 

wejs ciówych.  Dziękujemy  
kaz demu, któ niesie  

chóc by najmniejszą pómóc  
zachówanemu ód abórcji i eutanazji z yciu. 

PODZIEKOWANIA 
Serdecznie dziękujemy  ó. Jackówi,  
zespółówi duszpasterskiemu óraz 

 wspó lnócie s w. Maksymiliana Kólbegó 
za wsparcie  „Kóncertu  

S wiątecznegó” Radós c  Jóy. 
 Bylis my ró wniez   zaszczyceni  

óbecnós cią Jegó Ekscelencji ks. bpa  
Piótra Turzyn skiegó.  

Dziękujemy ks. biskupówi  za jegó słówa 
wsparcia dla naszej działalnós ci. 

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 
 

ZAPRASZAMY  

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  

POLSKIE CENTRUM KULTURY IM. JANA 
PAWŁA II ZAPRASZA NA  

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 
martwegó 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 
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