
Piąta Niedziela Zwykła 

9 lutego 2020 

I czyt. Iz 58:7-10 

II czyt. 1 Kor 2:1-5 
Ref. Psalmu 112: „Wschodzi w ciemnościach jak światło dla 

prawych.”  

Ewangelia Mt 5:13-16 

 

W minionym tygodniu odeszła do Boga: 

Halin Zofia Weinberger 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego, który 

ustanowił Papież Jan Paweł II, 13 maja 1992 r. w 11 rocznicę 

zamachu na jego życie, a zarazem w 75. Rocznicę Objawień 

Fatimskich. Dzień ten jest zawsze obchodzony w Święto Matki 

Bożej z Lourdes słynnej z licznych uzdrowień. Tego dnia 

ogarniamy modlitwą naszych chorych. 
 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO WALENTEGO 
 

14 lutego przypada WSPOMNIENIE ŚW. WALENTEGO i 

jest okazją do podziękowania Bogu za miłość, którą nas 

obdarza, za tych, którzy nas kochają i których my darzymy 

silnym uczuciem. Jest też okazją, aby prosić Stwórcę za 

pośrednictwem św. Walentego, o pomoc w wyborze partnera 

życiowego. Pamiętajmy również, że do św. Walentego można 

zwracać się o pomoc i wstawiennictwo w przypadku 

wszystkich chorób o podłożu psychicznym. 
 

KAWA I PĄCZKI 
 

Dzisiaj – Towarzystwo Różańca Świętego; 16 lutego – Grupa 

Przyjaciół Misji; 23 lutego – Lektorzy i Nadzwyczajni Szafarze 

Komunii Św.; 1 marca – Odpust parafialny. 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne będzie zamknięte w sobotę, 15 lutego, z 

powodu weekendu Family Day. 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

Spotkanie młodzieży licealnej - High School – środa, 12 

lutego o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. Zapraszamy 

młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania.  
 

Spotkanie młodzieży uniwersyteckiej - czwartek, 13 lutego o 

godz. 20:30 w sali Rycerzy Kolumba.  
 

Spotkanie ministrantów odbędzie się w piątek, 14 lutego, o 

godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza - wtorki o godz. 11:00. 

Serdecznie zapraszamy nowych członków.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej pragnie spotykać się na wspólnej modlitwie. 13 

lutego, o godz. 18:00, w naszym kościele parafialnym odbędzie 

się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym serdecznie 

zapraszamy.  
 

 

 

 

 

W dniach 28 marca – 2 kwietnia odbędą się w naszej parafii 

rekolekcje wielkopostne, które wygłosi O. Tomasz Sajdak, 

OMI, misjonarz z Polski. Serdecznie zachęcamy wszystkich, 

aby już teraz zarezerwować czas na duchową odnowę i 

przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. Rozpoczęcie 

rekolekcji w sobotę, 28 marca o godz. 19:00, a w niedzielę, 29 

marca, podczas każdej Mszy św. Nauki rekolekcyjne będą 

głoszone od poniedziałku do czwartku o godz. 10:30 i 19:00. 

Nauki stanowe dla małżeństw będą głoszone w 

poniedziałek, 30 marca, o godz. 20:00, a dla młodzieży we 

wtorek, 31 marca, o godz. 20:00. We wtorek, 31 marca, o 

godz. 10:30 będzie sprawowana Msza św. dla chorych i 

starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych; od 

poniedziałku do środy Adoracja Najświętszego Sakramentu o 

godz. 18:00 oraz okazja do spowiedzi godzinę przed każdą 

Mszą św. rekolekcyjną. Serdecznie zapraszamy! 
 

INTENCJA MSZY ŚW. W RADIU RODZINA 
 

Informujemy grupy parafialne i osoby indywidualne o 

możliwości zamówienia intencji Mszy św., która jest 

transmitowna w Radiu Rodzina w drugą niedzielę miesiąca, o 

godz. 11:00. Ofiara wynosi $370 (opłata za 1 godzinę czasu 

antenowego). Zgłoszenia w biurze parafialnym. Audycje są 

nadawane na stacji AM530 od poniedziałku do piątku od godz. 

20:00 - 21:00, a w niedziele Msza św. jest retransmitowana z 

polonijnych parafii na fali CHIN FM 100.7 od 19:00 - 20:00. 

Informacja: www.radiorodzina.com  lub tel. 416-588-0555. 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2020 
 

Parafian, którzy nie odebrali kopertek na rok 2020, prosimy 

o ich odbiór w biurze parafialnym. 
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenia do podatku zostały wysłane pocztą w 

minionym tygodniu. Parafian, którzy nie otrzymali 

zaświadczenia do podatku, prosimy o kontakt z biurem 

parafialnym. (416) 532-2822. 
 

ZESZŁOROCZNE PALMY DO SPALENIA 
 

UWAGA! Do 16 lutego można przynosić do zakrystii lub 

biura parafialnego poświęcone palmy z minionych lat. Palmy 

będą spalone, a popiół zostanie wykorzystany do posypania 

głów w Środę Popielcową, 26 lutego.  
 

WYSTAWA CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH ŚWIATA 
 

Parafia św. Maksymiliana Kolbe zaprasza na wirtualną 

watykańską wystawę Cudów Eucharystycznych 

zaprojektowaną i stworzoną przez Sługę Bożego Carola Acutis, 

którą można oglądać w dniach 2-9 luty 2020. Zaaprobowana 

przez Watykan wystawa, składa się z winylowych panelów o 

rozmiarach 2’x5’, gdzie każdy z nich opowiada historię Cudu 

Eucharystycznego. Celem wystawy jest zwiększenie 

świadomości prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w 

Sakramencie Eucharystii i promocja Eucharystycznej Adoracji. 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w języku 

angielskim z O. Ron Rolheiser, 6-8 Marca 2020 r. w Domu 

Rekolekcyjnym Królowej Apostołów, 1617 Blythe Road, 

Mississauga. Rejestracja i informacja (905) 278-5229. 
 

http://www.radiorodzina.com/


FESTYN EWANGELIZACYJNY W TORONTO 
 

28. Festyn ewangelizacyjny „Lift Jesus Higher Rally” 

odbędzie się w sobotę, 7 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 17:30 

w Metro Toronto Convention Centre, 255 Front St. W. pod 

hasłem: Jezus, Światłem dla Świata. W programie świadectwa, 

katecheza, okazja do spowiedzi, zajęcia dla dorosłych i 

nastolatków. Mszy św. o godz. 16:30 przewodniczył będzie 

Kardynał Thomas Collins. Bilety w cenie $25 dorośli, $15 

młodzież. (647) 243-9441 www.ljhr.ca email: contact@ljhr.ca  
 

SPECJALNY WIECZÓR DLA MAM I CÓREK 
 

Serdecznie zapraszamy mamy z córkami w piątek, 27 

marca 2020 r. od godz. 7pm do 10pm na prelekcje 

przeznaczone specjalnie dla dziewcząt w wieku 14-18 lat i 

ich mam. Program składa się z serii dynamicznych prelekcji 

mających na celu dwa aspekty: ożywienie wiary i radość, które 

powinny istnieć w relacji pomiędzy matką i córką. 

Wychowywanie dziewcząt w dzisiejszej kulturze jest bardzo 

trudne i jesteśmy tutaj, aby pomóc! Tematy prelekcji: Co czyni 

kobietę Panią; Mniej stresu i wyczerpania; Moc modlitwy. 
Bilety $25. Rejestracja: www.dynamicwomenfaith.com 
 

KONFERENCJA DLA KOBIET KATOLICKICH 
 

11. Konferencja dla Kobiet Dynamic Women of Faith 

odbędzie się w sobotę, 28 marca 2020 r. w Le Treport Banquet 

Hall, 1075 Queensway E, Mississauga, w godz. od 8:30 do 

17:00. Bilety $65 z lunchem. Przyjdź i dowiedz się Jak 

podążać za swoim sercem, Poznaj nowych przyjaciół, Poznaj 

prawdziwą kobiecość, Wzrośnij duchowo, Zwiększ zaufanie w 

sprawach wiary. Gośćmi konferencji będą Kimberly Hahn i 

Colleen Campbell. Więcej informacji i rejestracja 

www.DynamicWomenFaith.com  
 

KAMPANIA MONETY DLA ŻYCIA  
 

Kampania Monety dla życia 2020/Coins For Life 2020 

rozpoczynie się w weekend 22/23 lutego i potrwa do Niedzieli 

Palmowej, 12 kwietnia, podczas której będzie można zabrać 

pudełka/skarbonki do zbierania drobnych pieniędzy na ten cel. 

Nawet niewielki wkład finansowy może bardzo pomóc w 

walce przeciwko aborcji w Kanadzie. Akcja "Coins for Life" 

jest jednym ze sposobów angażowania się w zbiórkę pieniędzy, 

które mają pomóc Campaign Life Coalition w organizacji 

różnych inicjatyw, np. "National March for Life", "LifeChain" i 

"40 days for Life". Więcej informacji www.coinsforlife.org  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2020 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 31.01 – 29.02 
 

Za śp. Mariana Sapkowskiego – żona  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela, 2 lutego - $5580.00; Fundusz Wsparcia Polskich 

Misjonarzy - $4243.00 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

5. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 9 lutego 

8:00 1. W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

 2. Za Parafian 

9:30 Za śp. Marię i Stanley’a Strycharz – syn i córka z 

rodzinami 

11:00 W intencji śp. Polaków w 80. rocznicę Ich wywózki z 

Kresów Wschodnich na Syberię 

13:00 Za śp. Antoniego Zaleskiego – żona z dziećmi 
18:00 Nieszpory 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Maryli 

z okazji urodzin - własna 

PONIEDZIAŁEK, 10 lutego  

8:00 1. Za śp. rodziców z obu stron Pawła i Bronisławę, Piotra 

i Annę, dziadków Łukasza i Agnieszkę oraz zmarłych z 

rodziny – córka Maria 

 2. Za śp. Zofię Knaf – córki z rodziną 

19:00 Za śp. rodziców Wandę i Bronisława Pasowicz i brata 

Franciszka – córka i siostra 

WTOREK, 11 lutego – N.M.P. z Lourdes 

8:00 1. Za śp. Janinę Przybyło (3 rocznica) – córka 

 2. Za śp. Mirosława Czupielowskiego – żona i córka 

19:00 Za śp. Katarzynę Presz - syn Jan Antoni Presz 

ŚRODA, 12 lutego 

8:00 1. Za śp. Mirosława Czupielowskiego (10. rocznica) – 

rodzina Nyczów 

 2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla syna i 

córek - mama 

19:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny – rodzina 

Jasińskich 

 2. Za śp. Helenę Kurosad w 1. rocznicę – córki z 

rodzinami i przyjaciele  

CZWARTEK, 13 lutego  

8:00 1. Za śp. Józefa i Jana Rabczak – syn z rodziną 

 2. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o utwierdzenie 

w wierze, nadzieji i miłości dla Małgorzaty - Rafał 

PIĄTEK, 14 lutego – św. Walentego, biskupa i męczennika 

8:00 1. Za śp. Wacława – syn Tomasz 

 2. Za młodzież z naszej parafii, by mogła odnaleźć  

 wartości wiary i uczestnicząc w życiu Kościoła  

 odnalazła Boże drogi 

19:00 1. Za śp. Józefa Więcko i zmarłych z rodziny 

Perkowskich i Więcko – żona z dziećmi 

 2. Za śp. Irenę Leśniak – siostra Aleksandra 

SOBOTA, 15 lutego  

8:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Elżbiety, 

Andżeliki i Tadeusza - rodzice 

19:00 1. Za śp. Andrzeja Antosz – siostra Stanisława 

 2. Za śp. rodziców Karola Iglar, Antoninę i Bronisława 

Hyc, Władysława i Danutę Majka - dzieci 

6. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 16 lutego 

8:00 1. W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego  

 2. Za śp. Jana Kaczor, Irenę, Adama i Mariusza - rodzina 

9:30 Za śp. Zofię i Józefa Ligas, braci Jana i Władysława – 

Stanisław Ligas z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Krystynę Fabicką-Zambrowicz (3 rocznica) i 

zmarłych z rodziny Fabickich – syn z rodziną 
18:00 Nieszpory 

http://www.ljhr.ca/
mailto:contact@ljhr.ca
http://www.dynamicwomenfaith.com/
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http://www.coinsforlife.org/


19:00 Z prośbą do Miłosiernego Jezusa za rodzeństwo Marię, 

Janusza i Stanisława o łaskę uzdrowienia i dar pokornego 

serca - siostra 


