
 

VI NIEDZIELA  ZWYKŁA -  16 luty 2014  
  8:00 Za + męża Zbigniewa Brzoza (14 rocz.) - żona z rodziną  
  9:30 Za + męża Edwarda Łoś - żona z rodziną 
11:00 Za polskich księży pomordowanych na Kresach Wschodnich, podczas 
  II Wojny Światowej - kresowja 
Uwaga!  Nie będzie Mszy Świętej wieczornej 
 

PONIEDZIAŁEK -   17 lutego 2014   
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00        Za + Stefanię Kuźniakowski - rodzina 
 
 

WTOREK - 18 lutego 2014 
  7:00 Dziękczynna z okazji 9 urodzin Izabelli Casar, z prośbą o zdrowie i błog.  

  Boże - rodzice i siostra Rozalia 
  8:00 ++ Za + Jan Kwasny 
10:00  Msza Święta w Holy Family Nursing Home 
                                                                      

ŚRODA -  19 lutego 2014   
  7:00  ++ Za + Mary Ann Jaworski 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. Za ++ rodziców Marię i Piotra - synowie z rodzinami  
 2. Za ++ rodziców Władysława i Józefę Stefaniec oraz dziadków - córka 
 3. Za + Danutę Catelanis (Labuda) - brat Marek z rodziną 
 4. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz o  

 szczęśliwą podróż dla rodziny Czemeryńskich 
CZWARTEK -  20 lutego 2014 
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłosierdzia 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

PIĄTEK - 21 lutego 2014  
  7:00 ++ Za + Victorię Malczewską 
19:00 Za ++ Zofię i Zbigniewa Dubiel - syn z rodziną 
 
SOBOTA - 22 lutego 2014  
  8:00  Za + ks. Michała Babij - siostra 
17:00 Za + Frank Cwik - rodz. S.J. Cwik  
  

 

ODESZLI DO PANA:  + Tadeusz STANCZAK,  
   + Danuta CATELANIS 

„Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie.............” 
 
 

MEMORANDUM Z KANCELARII ARCYBISKUPA WINNIPEGU 
RICHARDA GAGNON - w ostatnim czasie dyrektor opieki duchowej 
nad pacjentami, tzw. Manager of Spiritual Care ze szpitala St. 
Boniface poinformował kancelarię biskupa, aby zwrócił się z prośbą 
do wszystkich Proboszczów, by Ci zachęcili parafian, tych którzy 
mają wyznaczone daty na pobyt w szpitalach i zamierzają przyjąć 
Sakrament Chorych, jeżeli jest to możliwe, przyjęli ten sakrament 
przed pójściem do szpitala. Będzie to z dużą korzyścią dla 
wszystkich, gdyż mamy niewystarczającą ilości księży, którzy służą 
pacjentom pełniąc dyżury telefoniczne. 
 

STATYSTYKI PARAFIALNE  2013 2012 
CHRZTY    26 29 
ŚLUBY    8 10 
POGRZEBY   44 51 
I-SZA KOMUNIA   43 40 
BIERZMOWANIE   40 33 

Niedziela,  16 lutego 2014 

 

DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu 
Świętego zostaną  włączone następujące dzieci:  

dnia 16 lutego: Mia Elena Sokol-Neault 
dnia 23 lutego: Adrian Tomasz SKUBISZ 

Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne gratulacje. 
 

MINISTRANCI I MINISTRANTKI - Zapraszamy nowych, chętnych 
kandydatów do posługi przy ołtarzu do skontaktowania się z O. To-
maszem Krzesik, OMI. 
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH,  spotkania odbędą się: 
 Grupa Środowa - 19 lutego, po wieczornej Mszy Świętej 
 Grupa Czwartkowa - 20 lutego o godz. 11:00. 
 Grupa Niedzielna - 23 lutego, po wieczornej Mszy Świętej 
 

ZEBRANIE BRACTWA ŚWIĘTEGO DUCHA odbędzie się w 
niedzielę, 16 lutego o godz. 14:30. Zarząd organizacji zaprasza 
wszystkich członków do uczestnictwa.  

 

ZEBRANIE SODALICJI RÓŻAŃCOWEJ odbędzie się w 
piątek 21 lutego o godz. 18:00. Zachęcamy wszystkich 
wiernych do wpisywania się do Sodalicji. 

 

RYCERZE KOLUMBA zawiadamiają, że miesięczne zabranie 
organizacji odbędzie się w niedzilę, 23 lutego o godz. 19:00. 
 

ZEBRANIE LIGI KATOLICKICH KOBIET odbędzie się w 
niedzielę, 2 marca, zaraz po zakończeniu Mszy Świętej o 9:30. 
 

PARAFIALNE KALENDARIUM NA ROK 2014 
5 MARCA  POPIELEC 
13 KWIETNIA NIEDZIELA PALMOWA I WIOSENNA HERBATKA 
18 KWIETNIA WIELKI PIĄTEK 
20 KWIETNIA WIELKANOC 
26 KWIETNIA ŚWIĘCONE 
4 MAJA  I-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
21 MAJA  BIERZMOWANIE 
8 CZERWCA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - ODPUST 
22 CZERWCA BOŻE CIAŁO 
31 SIERPNIA PIKNIK PARAFIALNY W BIRD’S HILL PARK 
19 PAŹDZIERNIKA BAZAR PARAFIALNY 
 

SERDECZNE DZIĘKI SKŁADAMY: 
 Paniom z Ligi Katolickich Kobiet za Walentynkowe Śnia-

danie. Jak co roku panie włożyły wiele trudu i poświęciły dużo 
czasu w zaplanowanie i przygotowanie  tego uroczego wyda-
rzenia. 

 Wszystkim parafianom i gościom, którzy poparli Ligę i 
zeszli w ubiegłą niedzielę do sali parafialnej, aby wziąć udział 
w tym wydzarzeniu, a frekwencja była wspaniała. 

 Rycerzom Kolumba raz jeszcze za sprowadzenie Wizerunku 
Matki Bożej z Guadalupe do naszej parafii. 

 

Dnia 5 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, 
szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego 
wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. 
Kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, 
który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Wielki Post - czas 
pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma 
przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego.  

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Boże drogi są odmienne od naszych. Jeśli staramy się głębiej przeanalizować znaczenie 
Bożego Prawa, nie możemy pomijać pomocy Ducha Świętego, który pomaga nam wnikać w 
Boże nakazy. Jezus przez swój styl życia jest wypełnieniem tego prawa. Jeśli będziemy szli 
za Chrystusem, będziemy w stanie wypełnić Boże nakazy. 

Błogosławieni szukający Boga. Intencje Mszalne 

Rok “A” 



ZESTAWY KOPERT NA ROK 2014 - pozostało jeszcze 52 zestawy 
kopert, które nie zostały odebrane. Prosimy parafian o odbieranie 
swoich kopert w jak najszybszym terminie. 
 

ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 2013 - tzw. Income Tax  
można odbierać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. 
Pocztą będziemy wysyłać pokwitowania tylko na prośbę parafian.   
 

ZMIANA ADRESU - zwracamy się z prośbą do tych parafiam, którzy  
zmienili miejsce zamieszkania o podanie nowego adresu do kancelarii 
w jak najszybszym czasie. Zmianę adresu można zgłaszać 
telefonicznie lub też można wrzucić kartkę z nowym adresem do 
koszyka z ofiarami.  

 

PROGRAMY RADIOWE 2014 - z początkiem tego roku rozpoczynamy 
akcję zbierania funduszy na radiową transmisję Mszy Świętej oraz 
programu „Wzmacniaj swoja wirę”. Rocznie koszt transmisji wynosi 
parafię około $16,000, co dla parafii jest bardzo dużym wydatkiem. W 
ubiegłym roku, tylko dzięki waszej ofiarności udało nam się zebrać 
więcej pieniędzy i tą nadwyżką rozpoczynamy zbiórkę w obecnym roku, 
a do tej pory zebralismy $1,788.00. Zwracamy się z prośbą do 
wszystkich wiernych o ponowne poparcie tej ważnej dla całej parafii 
oraz Polonii akcji. W ostatnim czasie ofiary złożyli: 
Cz. Bęben $75 
T. Koltowski $100 
H. Majewski $100 
T. Bahyrycz $50 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY - w piątek, 7 marca - Jest to 
światowy ruch kobiet katolickich wywodzących się z różnych 
kultur, które każdego pierwszego piątku w miesiącu marcu 
łączą się we wspólnej  modlitwie ekumenicznej. W obecnym 

roku panie z naszej parafialnej Ligi Katolickich Kobiet będą 
gospodarzami tego wydarzenia. Specjalne nabożeństwo odbędzie 
się w piątek, 7 marca w naszym kościele o godz. 14:00, na które 
bardzo serdecznie wszystkich wiernych zapraszamy. Zagadnieniem 
tegorocznego dnia modlitwy będzie „Strumień na pustyni”, który został 
napisany przez kobiety z Egiptu. 
 

JUBILEUSZ SZKOŁY TANECZNEJ SPK „ISKRY” - dnia 6 czerwca 
szkoła taneczna obchodzić będzie 40 lecie istnienia. Więcej informacji 
udziela Bożena Langtry tel. 334-7943 lub Joanna Malkiewicz tel. 697-
0047. 

 

Niedziela,  23 lutego 2014  Rok “A” 

Każdy człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boże. Musimy patrzeć na swoich sąsiadów jak na 
naszych przyjaciół, a nie wrogów. Są oni braćmi i siostrami w Chrystusie. Przestrzegając tego staniemy się 
świętymi, a tego chce Bóg. 

AUDYCJE RADIOWE NA STACJI CKJS 810 AM  
 MSZA ŚW. RADIOWA transmitowana jest z naszego kościoła w niedzielę o    
   godz.14:30. 

 PROGRAM „WZMOCNIJ SWOJĄ WIARĘ” - w każdą niedzielę o 16:45 

 Prosimy o ofiary na kontynuację programów radiowych, które kosztuja                
   nas rocznie około $16,000.00.  

SKŁADKI PARAFIALNE                      

Bóg zapłać za składane ofiary !!! 
  

2 lutego - Regularna Składka Niedzielna $ 5,894.00 
2 lutego - Fundusz Gospodarczy  $ 2,994.00  
9 lutego - Regularna Składka Niedzielna $ 8,127.00 
Dzisiaj zbierana jest druga składka na Sharing God’s Gifts 
Następna składka na Fundusz Gospodarczy - 2 marca 
Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

VII NIEDZIELA  ZWYKŁA -  23 lutego 2014   
  8:00 Za + Franciszka Bogdan - syn z rodziną 
  9:30 Za + Frank Cwik - rodzina 
11:00 Za ++ Piotra i Zofię Białowąs - rodz. H.H. Piec 
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Rogalka oraz wujka ks. Józefa  

 Kucharczyk, OMI - syn z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK -  24 lutego 2014  
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00 ++ Za + Paulinę Pawlowską 
   

WTOREK - 25 lutego 2014  
 7:00 ++ Za + Jessie Purser 
 8:00 ++ Za + Stanley Robbie 
 

ŚRODA -  26 lutego 2014  
  7:00  ++ Za + Edwarda Young 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
19:00  1. Za + Tadeusza Stańczak - Antonina Nanowska  
 

CZWARTEK - 27 lutego 2014  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłosierdzia 
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

PIĄTEK - 28 lutego 2014  
  7:00 Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Dąbruś, babcie i dziadków  Dąbruś i  

 Bęben oraz Michała i Annę Dąbruś - Karolina Rudzki 
19:00 Za ++ ojca Walentego Kloskowski oraz Janinę i Michała Żukowski -  

 syn z rodziną 

SOBOTA -  1 marca 2014  
  8:00  W intencji Sodalicji Różańcowej 
17:00 Za ++ męża Bogdana, brata Stanisława i bratową Pelagię - Zofia  

 Potrebko z rodziną 
 

VIII NIEDZIELA  ZWYKŁA -  2 marca 2014  
  8:00 Za ++ Juliana (29 rocz.) i Wiktorię (5 rocz.) Zmarlik - syn Kazimierz 
  9:30 Za żyjące i zmarłe członkinie Ligi Katolickich Kobiet oraz ich rodziny - 

 Liga Katolickich Kobiet 
11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski oraz w intencji dzieci i wnuków, z  

 prośbą o zdrowie i błog. Boże - mama Czeslawa Fiedeń 
18:00 Za + Adama Raróg (15 rocz.) - żona i dzieci 
 

SZKOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO kieruje się mottem: „Dążyć do edukacji 
dziecka w dziedzinie duchowego, akademickiego i społecznego 
rozwoju z wiarą, że każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i 
uzdolnione przez Boga. Rozpoczęła się rejestracja dzieci na rok szkolny 
2014/2015, podania można składać w szkole. W sprawie informacji proszę 
kontaktować się ze szkołą dzwoniąc pod nr. tel. 582-1053 lub przez e-
mail:schooloffice@holyghostschool.ca. 
 

Szkoła Ducha Świętego przeprowadza akcję zbierania funduszy, 
tzw. „Fundraiser”, z którego fundusze zostaną przeznaczone na 
potrzeby szkoły. W sobotę 22 lutego, przed i po Mszy Świętej o godz. 
17:00  w sprzedaży będą ubrania sportowe z firmy Marchant’s School 
Sport Ltd. Są to bardzo atrakcyjne i gatunkowo dobre ubrania sportowe, 
które tego dnia będzie można zamówić, a mianowicie: bluzy z kapturami, 
podkoszulki z długimi i krótkimi rękawami, swetry sportowe i bluzy 
zapinane na zamek oraz różnego rodzaju spodnie sportowe. Będą one 
wystawione w różnych rozmiarach, także przed złożeniem zamówienia 
będzie można je przymierzyć. Zapraszamy wszystkich do zobaczenia i 
dokonania zakupu, napewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
Również tego dnia, dyrektor szkoły pani Jaime Siska będzie obecna , 
aby udzielać informacji lub odpowiadać na pytania związane z rejestracją 
uczniów na nowy rok szkolny. 

Intencje Mszalne 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 


