
 

 

 

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

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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). 
 

 

                          Siódma Niedziela w ciągu roku 

 

I Czytanie Kpł 19,1-2.17-18 
                            Pan Bóg zachęca, aby dążyć do świętości, która  
                           może się wyrażać także w stosunku do samego siebie  
                           i innych ludzi, bliźnich. 
 
II Czytanie 1 Kor 3,16-23 
  Nasze ciało jest świątynią Boga, o którą trzeba 

dbać, którą trzeba kochać, aby mogła się w niej 
objawić moc i mądrość Boża. 

 
Ewangelia Mt 5,38-48 

                           Dążenie do doskonałości odbywa się przez 
ulepszanie swoich dotychczasowych przekonań i 
patrzenie na świat szerzej. Pan Jezus przynagla, aby 
kochać jeszcze bardziej, nawet nieprzyjaciół i 
prześladowców.  
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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       19 lutego              

     9:00      Za Parafian 

 

   11:15      Dziękczynna za błogosławieństwo i otrzymane łaski w  
                 30-tą rocznicę ślubu oraz dla Włodzimierza z okazji 
                 urodzin           
 
    WTOREK        21 lutego 
    18:00      Adoracja Najświętszego Sakramentu 

   19:00     Za dusze zmarłych Jadwigi i Henryka Dzierlęga oraz  
                  Marii i Jerzego Wójcik 
                   
   ŚRODA           22 lutego - Środa Popielcowa 

    10:00     Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Aleksandry Bizoń  
                 z okazji imienin 
 
    18:30      Nabożeństwo do MBNP               

    19:00     O Boże błogosławieństwo dla darczyńców dla naszej  
                 Parafii 
                 O zdrowie i potrzebne łaski dla Daniela i Piotra 
                 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
                 Naszego proboszcza O. Macieja od parafian 
                 Za syna Marka z prośbą o nawrócenie do wiary i miłości  
                 do bliźniego 
                 Z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej  
                dla Izabeli Szwiec z okazji urodzin 
                Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo,         
                potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Sylwii i  
                Grzegorza w 20 rocznicę ślubu. 
                Wynagradzająca Matce Bożej Królowej Polski od córek i     
                synów za grzechy i profanacje 
                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 duszę śp. Ks. Mieczysława Fidyka 

             ✞ Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz Śp. Jan Misztal 
                Za duszę śp. Ks.Mieczysława Fidyka od wszystkich  
                parafian MBKP 

             ✞ Aleksandra i Jan Owczarek 

             ✞ Leszek Sychterz 

                ✞  Janina Caputa 
                                      
   CZWARTEK    23 lutego  
   9:00        Adoracja Najświętszego Sakramentu 

  10:00       Za śp. Andrzeja Przybyło i jego rodziców oraz za dusze  
                   śp. Jadwigi, Zbigniewa i Kazimierza Chabasińskich 
 
   PIĄTEK          24 lutego 
   18:30       Droga Krzyżowa 

   19:00       ✞ Izabela, Mieczysław, Urszula i Wacław 

 
   SOBOTA       25 lutego  
   16:30       For the souls of Frida, Blair, Peggy Gitzel 

 
 

 
 
 
 
 
 

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”. 

 

Siódma Niedziela w ciągu roku                              19 lutego 2023 

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy 
pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem 
zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od 
pracy, jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, jest głównym dniem 
celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. 
Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej 
wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie. 

*** 
Dzisiaj rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół 

wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do 
abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy 
pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy 
znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia takiej dobrowolnej 
abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego 
Tygodnia, ale nawet na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza w 
naszej parafialnej wspólnocie. 

*** 
Kończy się już tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 22 lutego, przypada 

Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. 
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie 
głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby.  

Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi 
i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, 
posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza 
oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, 
wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze 
serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

*** 
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w 
ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post 
obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych 
zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich 
możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tak 
zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. 

*** 
Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach 

pasyjnych: w Drodze krzyżowej, którą w naszym kościele będziemy celebrowali w 
piątki o godz. 18:30 oraz w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę o godz. 
17:15. Za udział w tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli 
darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do 
winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania 
konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, to jest: stan łaski uświęcającej, 
przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez 
Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego. Chciejmy 
obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki przez Kościół ofiaruje nam Pan Bóg, aby 
przybliżyć nas do siebie. 
 
 
Rycerze Kolumba zapraszają całe rodziny na zimowy piknik nad jezioro Isle (Silver 
Sands Park) w dniu 20.02.2023 Family Day. Tradycyjnie łowienie ryb spod lodu i 
gorący posiłek. Mapa dojazdu nad jezioro z tyłu kościoła.  Zapraszamy ! 
 
Koło Przyjaciół Misji będzie sprzedawać mrożone pączki w niedzielę 19 Luty po 
Mszach Św. o godzinie 9:00 i 11:15. 
 
 



  

 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: 

 

12 lutego 2023 
Składka Niedzielna                    $ 2.834,00  
Together We Serve                   $ 1.316,00  
 

 

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 

 
20 II – św. Franciszek i Hiacynta Marto, dzieci fatimskie 

 

21 II – św. Piotr Damiani, biskup i doktor kościoła 

 

23 II – św. Polikarp , biskup i męczennik 

23 II - bł. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik 

 
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  
 
 
 

Wkrótce po objawieniu z 13 lipca, kiedy Maryja powierzyła dzieciom 
tajemnice, rodzeństwo zostało aresztowane przez władze gminy Vila Nova de 
Ourém, lecz mimo 2-dniowego przetrzymywania w więzieniu i zastraszania 

dzieci nie wyjawiły treści orędzia przekazanego im przez Matkę Bożą. 
 

Był wielkim znawcą Biblii i Ojców Kościoła oraz znakomitym prawnikiem 
kanonistą. Należał do najpłodniejszych pisarzy swoich czasów. 
 

Był uczniem św. Jana Ewangelisty. Miał rządzić Kościołem w Smyrnie przez 
ok. 60 lat i ukoronować życie śmiercią męczeńską. Miał ponad 86 lat. 
 

W Dachau Wincenty opiekował się chorymi na tyfus. Przekradał się do ich 
baraków, by nieść im pomoc i umacniać ich Eucharystią. Zaraził się tyfusem i 
zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r., ok. 2 miesiące przed 

wyzwoleniem obozu. 
 
 

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 

1257546 ALBERTA LTD. 
ANDY’S PAINTING SERVICES 
7522 Speaker Way, Edmonton 
(780) 887-7083 
charubin@telusplanet.net 

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 
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