
 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski 
Our Lady Queen of Poland Roman Catholic Parish 

MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ / MISSIONARY OBLATES OF MARY IMMACULATE 
O. Maciej Pajak OMI – proboszcz e-mail: Maciej.PajakOMI@caedm.ca 

 

 

9906 – 83 Avenue, Edmonton, Alberta T6E 2C1 
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SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO / BAPTISM 
Należy zgłaszać miesiąc wcześniej. Obowiązuje 
przygotowanie do chrztu. 
Contact the office one month before the planned 
baptism. 

 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA / BAPTISM 
CLASS 

W pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. 
Wieczornej. Obecność rodziców i chrzestnych 
obowiązkowa. 
Baptism class on first Saturday of the month after 
mass, parents and godparents must attend.  

 

SAKRAMENT POJEDNANIA  
SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Przed każdą Mszą Świętą. 
Before every Mass. 
 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
SACRAMENT OF MARRIAGE 

Należy zgłaszać 6 miesięcy przed datą ślubu. 
Obowiązuje kurs przedmałżeński. 
Please contact the parish office 6 months before 
marriage. A pre-marriage course is obligatory. 
 
 

SAKRAMENT CHORYCH  
SACRAMENT OF THE SICK 

Księdza można wezwać o każdej porze. Regularne 
odwiedziny chorych odbywają się w pierwsze 
piątki miesiąca i po wcześniejszym uzgodnieniu z 
księdzem. Osoby pragnące być odwiedzone przez 
kapłana, proszone są o kontakt z biurem 
parafialnym. 
 
 

KATECHIZACJA / RELIGION CLASSES 
POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE 

Zajęcia katechetyczne są prowadzone od 
października do maja w sobotę o 12:15 
Religion classes are on Saturdays at 12:15p.m. 
(from October to May). 
 

 

                          Piąta Niedziela w ciągu roku 

I Czytanie Iz 58,7-10 
Aby stawać się lepszym człowiekiem, należy 

służyć: dzielić się chlebem z głodnym, przyjąć w dom 
tułacza, nagiego przyodziać i mieć oczy otwarte na 
potrzeby bliźnich. Wtedy nasze człowieczeństwo 
będzie jaśnieć przed Bogiem i On odpowie dobrem na 
nasze wołanie. 

 
II Czytanie 1 Kor 2,1-5 
  Wszystko, co wokół, powinno opierać się na mocy 

Bożej, nie na ludzkiej sile, nie na ludzkich rachubach i 
zasługach – liczy się tylko Bóg. 

 

Ewangelia Mt 5,13-16 

                           Nasze dobre uczynki widziane przez innych mogą 
spowodować zbliżenie kogoś do Boga, uwielbienie Go. 
W codzienności mamy być światłem, które jest 
widoczne, mamy być solą, która polepsza smak.  
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Kancelaria Parafialna 

Office Horus 
 
Poniedziałek:  Nieczynne 
 
Wtorek:          9.00-14.30 
 
Środa:           11.00-18.30 
 
Czwartek:       9.00-12.00 
 
Piątek:            9.00-14.30 
 
 
 

Phone: 780-439-8800 
www.mbkp.com 



INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
 
 

   NIEDZIELA      5 lutego              

   9:00      Z okazji urodzin Dominika, z podziękowaniem za otrzymane 

              łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha  

              Świętego i opiekę Matki Bożej 

 

   11:15     ✞ Leszek Maleszewski 

 
 
    WTOREK        7 lutego 

   19:00      ✞ Michał Wawrzyńczuk 
                     
   ŚRODA            8 lutego  
    19:00    O Boże błogosławieństwo dla darczyńców dla naszej parafii 
                   O potrzebne łaski w życiu zakonnym dla siostry Doroty 
                   Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o szybki powrót do     
                   zdrowia dla Matthew 
                   Dla siostry Doroty z okazji imienin o opiekę Bożą, zdrowie i siły                   
                   na kolejne lata 
                   O Boże błogosławieństwo dla Beaty, Dorena oraz Arthura od  
                   rodziców 
                   Matko Boża miej w opiece wszystkie siostry i braci, których   
                   skrzywdziłem w moim życiu 
                   O opiekę Matki Bożej dla Adama, Suzane i córki Ani 
                   O dar odwagi, mądrości i wiary dla kapłanów i sióstr zakonnych 
                   Za siostry i braci nie pojednanych z Bogiem Ojcem  
                   Wszechmogącym 
                   O miłosierdzie Boże dla zmarłego Ks.Mieczysława Fidyka 
                   Za dusze w czyśćcu cierpiące kapłanów, diakonów i sióstr  
                   zakonnych 

                   Za zmarłych z rodzin Suwała, Dittmer, Wosik,Jóśkiewicz i Gałka 

                   ✞ Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz śp. Jan Misztal 

                   ✞ Józef Wilk 

                   ✞ Leszek Sychterz 

                   ✞ Jerzy i Bogumiła Niemiec 
       
    19:30   Wystawienie najświętszego Sakramentu, Modlitwa               
                 Wstawiennicza z prośbą o uzdrowienie z namaszczeniem  
                 chorych 
                                                                   
   CZWARTEK    9 lutego  

   19:00        ✞ Józef Baran 
 
   PIĄTEK          10 lutego 

   19:00        ✞ Lucjan Sawicki od syna z żoną 
 
   SOBOTA      11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
   16:30         For Parishioners 
    
  

 
W Kościele katolickim pierwsze dni lutego należą do 

patronów, którzy chronią domy przed klęskami żywiołowymi, 
chronią przed różnymi chorobami, a za ich wstawiennictwem 
dzieją się cuda.  Święta Agata, często nazywana „świętą ognia”, od 
wieków jest jedną z najbardziej czczonych chrześcijańskich 
świętych. 

W dniu patrona świętego święcono chleb i sól w 
kościołach parafialnych, które starannie ukrywano w domach, aby 
za pośrednictwem świętego chroniły domy przed nieszczęściami, 
klęskami żywiołowymi, a przede wszystkim przed ogniem.  
Uważano, że wrzucanie soli do ognia gasi go, podczas gdy 
wrzucanie soli do studni miało oczyszczać wodę.   

 
Poświęcone kawałki chleba umieszczano w zagrodach i 

chałupach, chroniąc je przed ogniem i zapewniając dobrobyt w 
domu.  Popularnym zwyczajem na wsi było chodzenie po domach 
w czasie burzy z obrazem św. Agaty, który miał chronić przed 
uderzeniem pioruna. 

 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta 
nakazane wynika z pierwszego przykazania kościelnego, gdzie napisano: 
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i 
powstrzymać się od prac niekoniecznych”. 

 

Piąta Niedziela w ciągu roku                                5 lutego 2023 

Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku 
liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota 
parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero 
tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. 
Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. 
Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe 
przybliżanie nas do zbawienia.  

*** 
W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej 
pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywała do modlitwy oraz 
pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim 
czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i 
zdrowi pielgrzymi z całego świata. 
 

*** 
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia 

Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji 
i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których 
mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo 
potrzebuje wielu dobrych Samarytan.  

 
W Środę 8 Lutego odbędzie się Msza Św. o uzdrowienie z namaszczeniem 

chorych. Proszę zarezerwować wieczór, każdy jest zaproszony. Przyjdźmy uwielbiać 
naszego Pana. W Jego Ranach jest nasze uzdrowienie. 

 
*** 

Przypominamy, że również w każdą środę kierujemy nasze prośby do Tej, 
którą nazywamy Cudowną Lekarką w chorobach podczas Nowenny i Mszy Świętej o 
godz. 18:30 – serdecznie zapraszamy na to modlitewne spotkanie! Wszak wezwanie 
Maryi z Lourdes i z wielu innych miejsc nadzwyczajnej ingerencji Bożej także na 
naszej polskiej ziemi ciągle jest aktualne. W trudnych, pełnych lęków i obaw, 
niepewności i realnych zagrożeń współczesnych czasach nieustannie, z wiarą i 
ufnością zwracajmy się do Maryi, Matki naszej najlepszej i Orędowniczki pewnej u 
Boga.   

*** 
 
 

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie 
 

Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie,  
zdadzą sprawę w dzień sądu. Mt 12, 36 

 
Drugie przykazanie uczy szacunku dla słowa, które ma Boży rodowód: „Na 

początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo (J 1, 1). To przestroga 
przed bezmyślnym szafowaniem wielkimi słowami. 
 

Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy 
wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, 
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych (KKK 2146). 
 

Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych spraw i nie 
składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłoby to być interpretowane jako 
aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie domagała. Można odmówić 
złożenia przysięgi, jeżeli domaga się jej nielegalna władza świecka. Należy odmówić, 
gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności osób lub komunii Kościoła (KKK 
2155). 
 



  

 KOMITET LITURGICZNY / LITURGICAL COMMITTEE  
 

Biblioteka Parafialna 
Janusz Dzierlęga 780-456-4737 

Grupa Muzyczna 
Cezary Zmysłowski 780-915-8725 

Katecheza 
O. Maciej Pająk OMI   

Kolektorzy  
Adam Derus  780-436-6020 

Koło Przyjaciół Misji 
Jolanta Choroś  780-906-2439 

Komitet Finansowy  
Maria Jancewicz  780-440-0474 

Lektorzy  
Ewa Szylko  780-490-0505 

MBKP Parish Club 
Halina Madej  780-463-2859 

Organiści 
Jerzy Cieślik  780-993-1372 

Rada Parafialna  
Andrzej Charubin   780-887-7083 

Rycerze Kolumba  
Andrzej Kielar 780-904-4187  

Siostry Imienia Jezus 

Siostra Małgorzata 780-440-1082 

Sodalicja Różańcowa 
Marzena Holik  780-238-3735 

Szafarze 
Siostra Małgorzata 780-440-1082   

Szkoła Polska 
Agata Guzik  780-504-0594 

 

                                 OTRZYMANA OFIARA: 

 

26 stycznia 2023 
Składka Niedzielna                    $ 2.401,15  
 

 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne  

Bóg zapłać! 

============================================ 

  
 
 Pamiętając o słowach Pana Jezusa; „Kto wam poda kubek 
do picia, dlatego że należycie do Mnie, zaprawdę, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody”. Zapraszamy do wspomagania naszego 
parafialnego Food Bank. Kosz jest ustawiony przy wejściu do sali 
parafialnej w podziemiu naszego kościoła. 
 

 
 
 
 
 
 

ŚWIĘCI TYGODNIA 
 

5 II – św. Agata, dziewica i męczennica 

Postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej decyzja oraz 

wyjątkowa uroda doprowadziły ją do męczeńskiej śmierci. 

6 II – św. Dorota, dziewica i męczennica 

Teofil, jej kat, powiedział do niej: „Gdybyś mi z twoich ogrodów niebieskich 

podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym”. Nagle, mimo że była to zima, 

zjawił się chłopiec z koszykiem pełnym dorodnych jabłek i pięknych róż. Według 

podania, fakt ten stał się przyczyną Jego nawrócenia. 

7 II – bł. Pius IX, papież 

Jan Mastai w wieku 54 lat został wybrany na papieża i przyjął imię Pius IX – z 

wdzięczności wobec Piusa VII, który wiele lat wcześniej zezwolił na udzielenie 

mu święceń. Tamta dyspensa była konieczna, gdyż Jan cierpiał na epilepsję. Po 

święceniach ataki nigdy się nie powtórzyły. 

10 II – św. Scholastyka, dziewica 

Od dziecka naśladowała tryb życia św. Benedykta. Kiedy Benedykt założył 

klasztor w Subiaco, ona założyła podobny dla niewiast. Do dziś na pobliskich 

wzgórzach istnieją dwa klasztory: w Subiaco – męski klasztor św. Benedykta, a 

w Plombariola – żeński klasztor św. Scholastyki. 

W OSTATNIM CZASIE 
 
Do Domu Pana odeszli śp. JAN WALA i KS. MIECZYSŁAW FIDYKA  
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
 
KATECHEZA  
 
Nie zapominajmy o chrześcijańskim obowiązku przekazywania depozytu wiary 
następnym pokoleniom i zapiszmy nasze dzieci i młodzież na religię, która już się 
rozpoczęła w naszej parafii. Kontakt: O. Maciej Pająk: 780-439-880 
 
MINISTRANCI 
Ojciec Maciej zaprasza kandydatów na ministrantów do służby przy ołtarzu.  
 
POGRZEBY 
Przed skontaktowaniem się z Domem Pogrzebowym prosimy o kontakt z 
biurem parafialnym lub ojcem Maciejem. 
 
KIOSK MISYJNY 
Czynny w każdą niedzielą po Mszy św. o godz. 9:00 i 11:15. Polecamy bogaty 
wybór książek religijnych oraz dewocjonalia. Dochód przeznaczony na cele 
misyjne.  
 
SODALICJA RÓŻAŃCOWA 
Spotyka się każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godzinie 10:00. 
 
RYCERZE KOLUMBA 
 Zbierają się w drugi wtorek każdego miesiąca po Mszy św. o godzinie 19:00. 
 
BIBLIOTEKA 
Na dole kościoła jest otwarta dla wszystkich naszych parafian. Bogaty wybór 
książek sprawi, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Zapraszamy! 
 
GRUPA MUZYCZNA 
Spotyka się w kościele po mszy świętej niedzielnej o 11.15. Młodzież, która 
chciałaby upiększać liturgię śpiewem zapraszamy na próby. Prosimy o kontakt z 
panem Czarkiem Zmysłowskim 780 915 8725. 
 
LEKTORZY 
Zapraszamy chętnych, którzy chcieliby zostać lektorami i czytać Słowo Boże 
podczas Mszy Św. Prosimy o kontakt z O. Maciejem lub panią Ewą Szylko  
 

tel:(780)%20887-7083


 

 

BANKOWOŚĆ 
URSZULA HORDYŃSKA, PFP 
RBC ROYAL BANK 
Mortgage Specialist, Ph. 780.486.3851 
Fachowe porady finansowe odnośnie 
kredytów hipotecznych. Professional 
advice with your home financing needs. 

BIURA PODRÓŻY 
POLONEZ TRAVEL AGENCY LTD. 
9915-108 Ave, Edmonton, AB   T5H 1A5 
Tel: (780) 424-0521 Fax (780) 426-5977 
Rezerwacje biletów, wakacji, hoteli i 
samochodów. Przesyłki paczek do Europy, 
pieniędzy i kwiatów. Ubezpieczenia i 
usługi notarialne. 

INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA 

 

KANCELARIE ADWOKACKIE 

 
 

NAPRAWA SAMOCHODÓW 
FIX AUTO EDMONTON EAST 
6652-50 Street   Tel: (780) 450-8348 
Kazimierz Grudzień   
Edmontoneast@fixauto.com  
Blacharka, malowanie, naprawy 
powypadkowe. 

 

 

KLINIKI 
BEK DENTURE CLINIC 
KLINIKA PROTEZ DENTYSTYCZNYCH 
14824 Stony Plain Road, Edmonton 
Tel: (780) 487-1485 / (780) 465-0476  
Wojciech Chlebek – Denturist 

LEKARZE DENTYŚCI 
Dr DOMINIKA SZYLING 
9720-110 Street Tel: (780) 482-6947 
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 
www.drszyling.com 

Dr JADWIGA ROTTER 
11840-103 Street, Edmonton 
Tel: (780) 479-8571 

Dr MAŁGORZATA POKROY  
FAMILY DENTAL 
#300 Pleasantview Prof. Bldg. 
11044-51 Avenue Tel: (780) 430-9053 
Laserdental.ca 

Dr. STASIA WASILEWSKA,   
Lekarz Dentysta 
11010-106 Street Tel: (780) 448-1218 
Przyjmuje pacjentów od poniedziałku do 
soboty w rozszerzonym wymiarze godzin 

Dr. MACIEJ WIBROWSKI, D.D.S. 
Tel: (780) 461-0352 
#334 6203-28 Avenue,  
Poniedziałek – piątek, wieczory.  
New patients and emergencies welcome. 

 

 

ORGANIZACJE POLONIJNE 

 
WISK RENOVATIONS LTD. 
Tel: (780) 884-8736  
Indoor / Outdoor Renovations 
e-mail: dziunki@vp.pl 

RESTAURACJE 

 

SALE BANKIETOWE 
DOM POLSKICH WETERANOW 
Ph.780 475-9366, email: 
manager.pvs@shaw.ca 
Banquets, Funeral Lunches, Family 
Occasions 

SPRZEDAŻ I WYCENA DOMÓW 
HALINA PALKA – ROYAL LEPAGE NORALTA 
Oferuje kompleksową usługę pośrednictwa 
w kupnie i sprzedaży domu 
Cell: 780.717.1380 

 

 

mailto:dziunki@vp.pl
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