March 3, 2019; Eighth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Sirach(27:4-7) 1 Corinthians (15.54-58) Luke (6.39-45)

Today’s readings focus on being steadfast in faith. But
however firm we may be in the faith, we are warned against
letting a judgmental attitude to root in us. Jesus put
this warning in a dramatic symbol: Don’t try to remove the
speck of dust from another’s eye, until you have removed
the log from your own eye! We must not self-righteously
correct others without honestly evaluating ourselves.
ASH WEDNESDAY - March 6

Ash Wednesday is the first day of Lent, the
season of preparation for the resurrection of Jesus
Christ on Easter Sunday. The distribution of ashes
reminds us of our own mortality and calls us to repentance.
The Church emphasizes the penitential nature of Ash
Wednesday by calling us to fast and abstain from meat.
Catholics who are over the age of 18 and under the age of
60 are required to fast, which means that they can eat only
one complete meal and two smaller ones during the day,
with no food in between. Catholics who are over the age of
14 are required to refrain from eating any meat, or any food
made with meat, on Ash Wednesday.This fasting and
abstinence is not simply a form of penance, however; it is
also a call for us to take stock of our spiritual lives. As Lent
begins, we should set specific spiritual goals we would like
to reach before Easter & decide how to pursue them.
MARCH 6 - ASH WEDNESDAY MASSES

The Masses on Ash Wednesday with the distribution of the
ashes will be celebrated at 8:00am & 6:00pm in English
and 11:00am & 7:30pm in Polish.
ANNUAL DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE

Join us for 10th Annual Dynamic Women of Faith Catholic
Women's Conference Opening Mass celebrated by Cardinal
Thomas Collins at St. Maximillian Kolbe Parish , Mississauga
on Saturday, March 23, 8 a.m.-4 p.m. Location: JP II Polish
Cultural Centre 4300 Cawthra Road Mississauga, Speakers
& Topics:Dr. Ray Guarendi-Laughter: The Sanity of the
Family Life: Mary Wagner – Jesus Won My Heart: Fr. Eric
Mah – Lawyer to Priest – The Journey: Dorothy Pilarski:
Motherhood Matters. http://dynamicwomenfaith.com
CALLING ALL GIRLS 14-18 - MARCH 22 JP II CENTRE

John Paul II Cultural Centre 4300 Cawthra Rd., Mississauga
invites girls aged 14-18 to an evening of short high-powered
talks on Friday, March 22, 7:00 - 10:00 pm Meet new
people. Learn the truth. Talk about it. Discover who you are.
Have fun. Avoid mistakes. Improve your relationships. Topics
include:The logic of being Catholic; 3 Tips for a great motherdaughter relationship; Straight from the heart; The truth about
work. Register: http://dynamicwomenfaith.com

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( March 4 - 10 )
MONDAY, MARCH 4

7:00 pm † Kazimierz Maślanka - Córka z rodziną

TUESDAY, MARCH 5

8:00 am For God’s blessing & health for Shirley
7:00 pm O Boże błog. dla Heleny Małek i Heleny Cymek

- Kasia i Sława
ASH WEDNESDAY, MARCH 6 Środa Popielcowa
Eng 8:00 am Int. of Maria Luisa Castro (b-day) - Margarita
Pol 11:00 am † Marek Bakalarski - Żona z dziećmi
Eng 6:00 pm † Jan Kozinski - Kozinski & Barkley families
Pol 7:30 pm W intencji Dzieci i Rodziców Róży Marii Goretti
THURSDAY, MARCH 7

8:00 am † Marian, Władysław i Jan Lewandowski
7:00 pm † Wojtek Przepiórka - Rodzina Bil
FRIDAY, MARCH 8

8:00 am For God’s blessing for Hiram Stoute - Wife
7:00 pm † Józef Wójcik - Rodzina

Droga Krzyżowa
SATURDAY, MARCH 9

9:00 am † Kazimiera i Antoni Popczyk - Rodzina

5:00 pm † Melissa Javier - Family
SUNDAY, MARCH 10

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

FIRST SUNDAY OF LENT

Intention of Parishioners living & deceased
† Jan Perkowski i Marianna Olkowicz - Brat Tadeusz
† Zdzisław Antończyk - Family Barcikowski & Attia
† Helena Żołędziewska (5r.) - Rodzina
† Władysław Sienicki - Córka z rodziną

SACRAMENT of CONFIRMATION - Bp. John A. Boissonneau

March 2 , 2019

Karyanna Addun, Konnor Bacchiochi Chang
Samantha Banez, Kaitlyn Bell, Jonasz Berny
Hugh James Carr, Allison Collins,
Robert Dela Merced, Brandon Dubier
Jaiden Dudley-Blackwin, Mason Dudley-Blackwin
Celeste Grieco, Marianna Jankowski
Sebastian Kisilewicz, Emile Kisse
Alexandra Klaudel, Maya Linowski
Myrtle Manicad, Amelia Markson, Jahmai Marsh
Antonia Pierre, Xavier Skiba, Paulianna Szot
Avery Thomas, Matylda Wartalski. Philip Wasalinski
We congratulate all twenty six candidates
and support them with our prayers
OFFERTORY: February 24, 2019
Sunday Collection : $ 3,390.00
Building Maintenance : $ 2,527.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

3 Marca 2019; Ósma Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Syrach(27:4-7) 1 Koryntian(15:54-58) Łukasz (6:39-45)

Dzisiejsza liturgia słowa podkreśla, że wszyscy uczniowie
Chrystusa muszą być dobrymi nauczycielami. W ich życiu
powinna panować harmonia między słowem a czynem,
powinni nie tylko słuchać Pana, lecz też czynić Jego wolę. Jezus
mówi, że ślepy nie może prowadzić ślepego, że trzeba
dostrzegać własne błędy i ze drzewo poznaje się po owocach.
Niech nasze czyny świadczą o przynależności do Chrystusa.
ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO POSTU - ŚRODA POPIELCOWA

W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, która
rozpoczyna Okres Wielkiego Postu, czasu pokuty. Już
w starożytności na znak pokuty posypywano sobie
głowy popiołem. Obrzęd ten u chrześcijan stanowi
początek 40 - dniowego wielkopostnego okresu. Postarajmy się
jak najliczniej zgromadzić w tym dniu na Mszy świętej, aby
w ten sposób rozpocząć w swoim życiu duchowym wzmożoną
pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i zbliżenia się do
Boga Miłosiernego. W Środę Popielcową obowiązuje nas
wszystkich post ścisły: jakościowy i ilościowy. Prawem
o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związane
osoby, które ukończyły 14 lat, prawem zaś o poście ilościowym
(jeden posiłek do syta i 2 niepełne) są związane osoby od 18
roku życia, aż do 60 roku życia. Rodzice winni zatroszczyć się
o to, aby również ci, którzy z racji młodszego wieku są nie
związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli
wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.
6 MARCA - ŚRODA POPIELCOWA - ROZKŁAD MSZY ŚW

Msze święte w Środę Popielcową odprawiane będą:
w języku angielskim o godz. 8:00 oraz 18:00
w języku polskim o godz. 11:00 oraz 19:30.
Posypanie głów popiołem podczas każdej Mszy św.
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA - KSIĘGA TRZEŹWOŚCI

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to program którego celem jest
przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności człowieka i
zdrowym obyczajom społecznym. Modlitwa jest podstawowym
narzędziem Krucjaty. Jest ona wzmocniona postem, który
polega na calkowitej abstynencji od napojów alkoholowych pod
wszelką postacią. W Wielkim Poście zapraszamy do podjęcia
zobowiązania abstynencji oraz modlitwy w intencji osób
uzależnionych. Z tyłu naszego kościoła wystawiona jest „księga
trzeźwości” do której można wpisać swoje imię i nazwisko.
Intencje będą objęte modlitwą przed Najświętszym
Sakramentem i można je zgłaszać do Danuty i Krzysztofa
Wójcik, tel.: 905 272-3717
WYSTAWA I TARGI NUMIZMATYCZNO-FILATELISTYCZNE

Polsko-kanadyjski Klub Numizmatyków i Filatelistów „TROYAK”
zaprasza w dzisiejszą niedzielę 3 marca, od 9.00 do 16.00 do
Centrum J.P. II w Mississauga na wystawę i targi kolekcjonerskie.
Na wystawie można oglądać oraz zakupić polskie monety,
medale, banknoty oraz znaczki pocztowe. Wstęp wolny!
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018

Zaświadczenia podatkowe za ofiary złożone w 2018 roku
(powyżej $50) są już do odebrania z tyłu kościoła. „Bóg zapłać”
za Waszą ofiarność! Zaświadczenia za ofiary złożone
na kampanię „Family of Faith” Archidiecezja będzie wysyłać
na adres domowy. Osoby, które nie odebrały jeszcze
zestawów kopert - prosimy o kontakt z biurem.
KAWA I PĄCZKI W SALI PARAFIALNEJ

Serdecznie zapraszamy do naszej sali parafialnej na kawę
i pączki po Mszach św o 9:30, 11:00 i 12:30 .
REKLAMY W BIULETYNIE PARAFIALNYM

W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele
będą odprawiane nabożeństwa Drogi
Krzyżowej - w piątki po Mszy św. o godz
19:00 . W niedzielę o godz 18:30 celebrujemy
Gorzkie Żale. Wierni uczestniczący w tych nabożeństwach
mogą uzyskać odpust zupełny który mogą ofiarować za kogoś
ze swoich zmarłych. Korzystajmy z tego skarbca łaski by coraz
bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

Firma która drukuje biuletyn parafialny „Liturgical
Publications” rozpoczęła już kontaktowanie się z firmami,
które się ogłaszają w naszym biuletynie. Dziękujemy biznesom
za sponsorowanie! Reklamy pokrywaja koszt drukowania
naszych biuletynów. Firmy zainteresowane ogłoszeniem się
prosimy o bezpośredni kontakt z wydawcą: Liturgical
Publications pod numerem (905) 624-4422.

PRZYGOTOWANIE DO S. BIERZMOWANIA - DLA DOROSŁYCH

Zachęcamy rodziców do zapisania dzieci (SK/1 - 6) na lekcje
gry na skrzypcach / wiolonczeli w grupowym programie
muzycznym (max. 10 ucznów) .Toronto Singing Strings będzie
mieć zajęcia w czwartki, przez 1 godzinę od 16:00 do 17:00 lub
od 17:00 do 18:00, w kościele Św. Teresy (40min gry+20min
śpiewu). Zapisy : https://www.violintss.com/st-teresa-parish.

Parafia św. Maksymiliana Kolbe przyjmuje zapisy na katechezy
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania dla osób
dorosłych (po polsku I angielsku). Katechezy odbywać się będą
w piątki: 15, 22 i 29 marca oraz 5 kwietnia o godz. 20:00
Zapisy i informacje: 905-848-2420.

PROGRAM MUZYCZNY W PARAFII ŚW. TERESY

