
 

SPOTKANIE Z JEZUSEM w Najświętszym 

Sakramencie odbędzie się w piątek, 8 marca po Mszy św. 

wieczornej. 

„STUDY AND GO ABROAD”. Już po raz szósty Konsulat 

Generalny w Toronto zaprasza wszystkich zainteresowanych 

studiowaniem w Polsce na spotkanie z przedstawicielami 

uniwersytetów  podczas targów  edukacyjnych „Study and 

Go Abroad”.  W tym roku do Toronto przyjedzie pięć 

polskich uczelni: Uniwersytet Medyczny z Warszawy, 

Uniwersytet Medyczny z Łodzi, Uniwersytet Medyczny z 

Wrocławia, Uniwersytet Ekonomiczny z Wrocławia oraz 

Uniwersytet Jagielloński z Krakowa. Targi odbędą się w 

niedzielę, 3 marca w godzinach od 13 do 17 w Metro 

Toronto Convention Centre przy Front Street. Wszystkie 

uczelnie będzie można znaleźć na wspólnym polskim stoisku 

pod nazwą „Ready, Study, Go! Poland 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA DOROSŁYCH DO 

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w języku polskim 
oraz angielskim: Katechezy odbywać się będą w następujące 

piątki: 15, 22 i  29 marca oraz  5 kwietnia br. o godz. 20:00 
w salce Św. Faustyny w Nowym Centrum katechetycznym. 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 905-848-2420. 

Przy zapisie wymagane jest świadectwo chrztu świętego. 

 

ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO będzie miała 

miejsce w sobotę, 23 marca podczas mszy św. o godz. 

8:00. 

 

 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA jest progra- 

mem działania. W okresie Wielkiego Postu, zaprasza do 
podjęcia zobowiązania nie spożywania alkoholu przez cały 

jego okres. Przyo łtarzu relikwii wystawiona jest SPECJAL- 

NA KSIĘGA, do której można wpisać imię inazwisko nie  
podając przyczyny ani intencji podjęciaabstynencji. Intencje,  

którebędą objęte modlitwą przed Najświętszym  

Sakramentem, można zgłaszać do p. Danuty i Krzysztofa  

Wójcik, tel.: 905 272-3717. 

 

KOŁO PAŃ NADZIEJA (Charytatywna organizacja) 

przy SPK # 20 zaprasza na 3-dniowa wycieczkę na                              

Festiwal Tulipanowy w Ottawie od17 –go maja2019r. 
Bogaty program zwiedzania. Cena 475.00 od osoby. 

Zgłoszenia: Mariola 416 622 1771 lub Bozena 416 536 4198. 

RODZINA RÓŻANCA ŚWIĘTEGO  zaprasza w dniach 07 

– 09 czerwca, na 3-dniowa pielgrzymkę   do 

SANKTUARIÓW W QUEBEC pod opieką duchową O. 
Witalija Podolan. Szczegółowe informacje i zapisy: Wiesława 

416-799-2122 Teresa  905-495-7035 

                                                                                

WSPÓLNOTA ŚWIECKIEGO ZAKONU 

KARMELITÓW BOSYCH działająca przy parafii św. 

Eugeniusza de Mazenod zaprasza wszystkich chętnych  9 

marca na DZIEŃ SKUPIENIA, którego przewodnim 

tematem będzie „PRZYJACIELSKIE SPOTKANIE Z 

BOGIEM.” Dzień skupienia poprowadzi i konferencje 

wygłosi O. Krzysztof Górski ( OCD) z Krakowa.                       

Info.: Wiesława Piskorski (416) 500-8770 

Pismo Święte - KSIĘGA ŻYCIA” – pod takim 

hasłem rozpocznie się w naszej parafii w Wielkim 

Poście czytanie Nowego Testamentu. Jest to 

inicjatywa Rady Parafialnej i polega na zatrzymaniu się 

i refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. 

W pierwszą i drugą niedzielę Wielkiego Postu będą 

rozdane wiernym fragmenty Ewangelii oraz 

Dziejów Apostolskich. Jeśli każdy weźmie 

zaproponowany tekst, to w jednym tygodniu będą 

przeczytane wszystkie Ewangelii i Dzieje Apostolskie 

w naszej parafii.  Inicjatywa ta ma przybliżać nam 

Pismo święte, które jest Księgą Życia i życiorysem 

Boga. Zachęcamy parafian, aby włączyli się w tą 

piękną akcję Wielkiego Postu.   

 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ                            

O GODZ. 18:15 NA ROZWAŻANIA MĘKI 

PAŃSKIEJ – GORZKIE ŻALE. 

 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu 

świętego czasu Wielkiego Postu mają pomóc nam 

nabożeństwa pasyjne. I tak:Droga Krzyżowa 

będzie odprawiana w naszym kościele                 

w poniedziałki dla dzieci, we wtorki po angielsku 

a w piątki po polsku o godz. 18:30. Za udział                 

w tych nabożeństwach można uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami 

 

 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH 

DROGĘ  KRZYŻOWĄ o godz. 18:30  

(lub jak poniżej) 

                    Godz. 18:30  
 

  8 III, piątek (pol.) - Kościół Domowy   

12 III, wtorek ( ang.) - Harcerze 

15 III, piątek (pol.) - Rodz. Róż. Św. 

19 III, wtorek (ang.) - Ryc. Kolumba 

22 III, piątek (pol.) - Gr. Pro-Life 

29 III, piątek (pol.) - Rodz. J. Pawła II 

  2 IV, wtorek (ang.) - Młodzież                 

  5 IV, piątek (pol.) - Krucjata  

           Wyzwolenia Człowieka 

                   Godz. 18:15   
12 IV, piątek (pol.) - Ministranci  

 

UWAGA: Tekst drogi krzyżowej 

wcześniej musi być przedstawiony 

proboszczowi.  

 

Dzisiaj…         

 
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, 

podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. 

Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a 

sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, 

tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie 

chwal męża przed wypowiedzią, to, bowiem 

jest próbą dla ludzi. 

Pierwsze czytanie: 1 Syr.27, 4-7 

Drugie czytanie: 1 Kor. 15, 54b-58 

Ewangelia: Łk. 6,39-45 

Psalm responsoryjny:  

Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże 

 

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 18.                                                  

 
Na KAWĘ i PĄCZKI na rzecz parafii zapraszają 

HARCERZE.   

        

                          CHRZTY                            
Mocą działania Ducha świętego i przez polanie 

wodą, dar chrztu świętego otrzymają:       

NATALIA NIEWĘGŁOWSKI                                        
córka Mary - Joanna i Alan 

ŁUKASZ EDWARD-WILLIAM BROZDA                                                   
syn Lindsay i Tomasza 

IZABELLA KOCHMAN                            
córka Justyny i Bartosza 

      Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy 

Bożego błogosławieństwa 

W najbliższą środę rozpoczynamy święty i 

zbawienny czas Wielkiego Postu. 

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na 

drogę pokuty i nawrócenia będzie posypanie 

głowy popiołem oraz podjęcie różnych 

form umartwienia.  Popiół przypomina 

nam, że wszystko, co ziemskie, powstało z 

prochu ziemi i znów w proch się obróci.  

Wielki Post to czas pokuty, postu, 

wyrzeczeń, modlitwy i ma służyć naszemu 

nawróceniu, ma przygotować nasze serca na 

owocne przeżycie radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie 

kościelne zobowiązuje nas w okresie 

wielkopostnej pokuty do powstrzymania się 

od udziału w zabawach oraz do przystąpienia 

do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

Zachęcamy  wszystkich do wewnętrznego 

zobowiązania się do wyrzeczenia na rzecz 

Chrystusa. Z czego zrezygnujesz na okres 

Wielkiego Postu: może z palenia 

papierosów, z pica alkoholu, z 

marnowania czasu na internecie, a może 

postanowisz być lepszym, życzliwszym. A 

może zrezygnujesz ze słodyczy, 

plotkowania, nadużywania TV…  Wybierz 

choć jedną rzecz, abyś wiedział, że 

przeżywasz Wielki Post. Uczyń to dla 

Chrystusa ukrzyżowanego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 marca 2019                               Vol 39  Nr. 9 
zaprasza: 

 

3 marca – TARGI 

KOLEKCJONERSKIE                      

Polsko-Kanadyjski Klub 

Numizmatyków i Filatelistów 

„TROYAK” zaprasza od 9-16                          

do Centrum na wystawę MONET, 

MEDALI, BANKNOTÓW, 

ZNACZKÓW POCZTOWYCH                     

oraz targi kolekcjonerskie.  

                  Intencje  Mszalne     

                    

                    PONIEDZIAŁEK, 4 marca  

   8:00  śp. braci; Lucjana, Wacława, Antoniego  
             Nowotnik - rodzina 

 19:00   śp. Jadwiga i Albin Pigiel - córka Danuta z  

             rodz.  
             śp. Michael Tambureno - Rodz. Hugill  

                         

                         WTOREK, 5 marca  

  8:00  śp. Anna i Wojciech Plewa i śp. Piotr Sas 

10:00 W Int. Klubu Seniora 
19:00  śp. Jana i Józefę Gajewskich i śp. Józefa,  
           Józefę i Ryszarda Pydo   

                           

                ŚRODA POPIELCOWA, 6 marca  

   8:00  śp. męża Fryderyka Wiśniowskiego - żona z  

            rodz.   
 10:00  śp. Kazimierz Kolecki - siostra z rodz.  

 17:30  Z prośbą o Boże błog. i wszelki łaski dla  

             Bożeny i Krystyna  
19:00   śp. Tadeusz Owczarczuk - żona z rodz.   

                         

                      CZWARTEK, 7 marca  

   8:00  śp. z rodz. Nitek, Lobzin i Ucinski oraz w  

            int.  dzieci nienarodzonych  

19:00  W Int. Kapłanów i osób konsekrowanych z  
            prośbą o Boże błog. - Apostolat Złota Róża 

            śp. Maria i Tadeusz Babiarz 

                           

                           PIĄTEK,  8 marca  

  8:00  śp. Anielę i Wojciecha Gawron - rodz.    

18:30  Droga krzyżowa (pol.) - Kościół Domowy 

19:00  śp. Janina Hanzel (rocz.) - mama z rodz.    

           śp. Jacek Pełka - Anna i Krzysztof Balińscy 

 

                          SOBOTA, 9 marca   

   8:00  Dzięk. za uwolnienie syna z nałogu z prośbą  

            o dalsze łaski - rodzice 
17:00  śp. Anna i Stanisław Kopycki - córka z rodz.  

19:00   śp. Kazimierz, Daniel, Jadwiga i Marian  

            Towarek  

 

NIEDZIELA, 10 marca  

   8:00  śp. rodziców; Helenę i Tadeusza Kopeć i śp.  
            Zmarłych z rodz. - Maria z rodz.  

   9:30  śp. Henryk Chuchla (15 rocz.) - żona z  

            dziećmi 
 11:00  Za Parafian i Dobrodziejów 

 13:00  W pewnej intencji - Rodzina Chabinka 

 14:30  śp. Czesław i Hieronim Walczak - córka i  
            siostra Jolanta 

 19:00  śp. Lana Konarkowski (20 rocz.)- siostrzenica  

            z rodz. 

W tym roku Środa Popielcowa przypada 6 marca.                                                                                                                                      

Msze św. z posypaniem popiołu o godz. 8:00, 10:00, 17:30 angielska oraz 19:00. 
 

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz abstynencja polegająca na 

ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje 

wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy od 18  do 60 roku życia.                                                                                  

Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani. 

 

W środę popielcową na wszystkich Mszach św. zbierana będzie kolekta JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA.                                                                       

(Kopertki znajdują się w rocznych zestawach.) 

Kościół zna różne formy jałmużny. Pierwsza to jałmużna, jako finansowy lub materialny datek, druga to jałmużna duchowa, czyli serdeczna 

rozmowa, udzielenie rady, cierpliwe wysłuchanie drugiego człowieka czy po prostu modlitwa - także bezinteresownie wykonywana praca może zostać 

kreślona mianem jałmużny. 

 

Z pulpitu 
 

 w przygotowania przed Bożym Narodzeniem, i tym 
którzy swoją posługą uświetnili Liturgię 

Bożonarodzeniową. Z pulpitu  
 

 

ÓSMA 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA 


