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Na Kawę i Pączki Zapraszają 
Harcerze  

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2,7-9;3,1-7) 

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi  
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17) 

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.  

 

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (Rz 5,12-19) 

Przestępstwo sprowadziło śmierć,  

ale obficiej spłynęła łaska 

 

EWANGELIA (Mt 4,1-11) 

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

Z Jezusem zwyciężać pokusy. 
Po chrzcie w Jordanie, gdzie Jezus usłyszał, 
z e jest umiłowanym synem Ojca, Duch wy-
prowadził Go na pustynię. Tam Jezus pos cił 
czterdzies ci dni i był kuszony przez Złego. 
Pokusy dotyczyły toz samos ci Jezusa. Szatan 
trzy razy powtarzał: „Jes li jestes  Synem  
Boz ym…”. I włas nie opierając się na toz sa-
mos ci, czyli s wiadomos ci miłos ci Ojca ku 
sobie, Jezus pokonał pokusy. Jezus uczy nas, 
z e im bardziej poznajemy, kim jestes my w 
oczach Boga, tym bardziej stajemy się wolni i 
zło przestaje byc  atrakcyjne. 
 
Jezu, proszę, kiedy jestem kuszony, walcz ra-
zem ze mną i zwyciężaj we mnie.  

Poniedziałek 2 marca 

8:00 za  śp. Barbarę Raniewicz – syn z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

19:00 za śp. Joannę i Wacława Zagrajek  

 oraz za śp. Krzysztofa Zagrajek  

 - Magdalena z dziećmi 

 za śp. Janinę Hanzel 

Wtorek 3 marca 

8:00 za zmarłych z rodziny Marika i Zamarlik 

10:00 w intencji Klubu Seniora  

18:30 Droga Krzyżowa – Eng. 

19:00 za śp. Michael’a Tambureno  

 – rodzina Hugill 

Środa 4 marca 

8:00 za  śp. Kazimierę Bartoszek – mąż, córka 

 i syn z rodzinami 

 dziękczynna z okazji 20 rocznicy ślubu 

 oraz urodzin Katarzyny i Pawła z prośbą o 

 Boże błogosławieństwo dla nich  

19:00 Intencje zbiorowe 

Czwartek 5 marca 

8:00 za zmarłych z rodziny Lobzin, Nitek  

 i Uciński  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże błogo

 - sławieństwo dla nich - Apostolat Złota 

 Róża 

 za śp. Zenona Koczwarę - żona 

Piątek 6 marca 

8:00 za śp. Zdzisława Kamyckiego 

  – Józef i Maria Tobola 

10:00 za śp. Stefanię i Franciszka - rodzina 

18:30 Droga Krzyżowa - PL 

19:00 za śp. Janinę, Eugeniusza, Bronisławę 

 Płońskich oraz za śp. Eugenię - syn 

Sobota 7 marca  

8:00  w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej 

17:00 za śp. Czesławę i Ludwika Krawczyk 

 - córka z rodziną 

19:00 za śp. Lucjana Stachal i Władysława 

 Brzozowskiego - rodzina 

Niedziela 8 marca 

8:00 za zmarłych z rodziny Bartoszek 

 i Józefowicz - rodzina 

9:30 za śp. Felicję i Piotra Bera  

 – brat z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za zmarłych z rodziny Witkoś i Stachura 

14:30 za śp. Ryszarda Michalca w drugą  

 rocznicę śmierci – żona i dzieci 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 za śp. Alicję Lewandowski w drugą 

 rocznicę śmierci - mama 

   

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 11 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem  
w Najświętszym Sakramencie , w każdy  drugi 
piątek miesiąca, o godz. 19:00.   

13 marca  
Przyjdź i zaproś innych! 

 

 CHRZTY 

Everly Charlotte Mika 
córka  Marzeny i Steven’a 

 
Alexander  Nieznalski  
syn Agnieszki i Pawła 

Poszukujemy katechetów  
do prowadzenia liturgii  

dla dzieci  
w czasie Mszy świętych,  

o godzinie 11:00,  
w niedziele.  

        Chętnych prosimy  
     o kontakt z O. Pawłem. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE  

CZAS MODLITWY I POKUTY 

Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy do 
wzięcia udziału w Rekolekcjach Ignacjańskich 
– Fundament, I, II, III, oraz IV Tydzień w połą-
czeniu z doświadczeniem Odnowy w Duchu 
Świętym. Rekolekcje, pod patronatem parafii s w. 
Maximiliana Kolbe, odbędą się w dniach od 14  
do 21 czerwca w Ośrodku Mount Mary Retreat 
Centre, Ancaster, ON. Poprowadzi je o. Paweł 
Sawiak SJ oraz o. Tomasz Rakowski SJ wraz z 
zespołem wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni  
w Duchu” z Polski. Jes li chcesz zgłosic  swo j udział 
prosimy o przesłanie danych osobowych na  

email: magis0007@gmail.com  
lub Magda cell # 905-301-7544. 

1.III.2020  
Narodowy  

Dzień  Pamięci  
Z ołńierzy Wyklętych 

 

DROGA KRZYŻOWA 

Dziś; 1.III.2020 -  
Druga składka przeznaczona jest 
na pokrycie kosztów transmisji 
mszy radiowej z naszej parafii. 
Serdeczne Bóg Zapłać za ofiarność. 

PIELGRZYMKA 

W roku  s więtego Jana Pawła II, Rodzina Ro z an ca 
S więtego zaprasza na 3-dniowa pielgrzymkę  
do Amerykan skiej Częstochowy i do Narodowego 
Sanktuarium s w. Jana Pawła II w Waszyngtonie,  
w dniach 22 – 24 maja 2020, pod opieka ducho-
wa naszych ojco w. Informacje i zapisy:   
 Teresa 905-495-7035  
 i Wieslawa 416-799-2122 

GRUPA PRO LIFE  GORĄCO ZAPRASZA  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

ZA ROK 2019 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH DROGĘ 
KRZYŻOWĄ o godzinie 18:30 

lub jak poniżej 
3.III,      wtorek - Harcerze (ang) 
6.III,      piątek – Rodzinki Jana Pawła II (pol) 
10.III ,   wtorek – Rycerze Kolumba (ang) 
13.III,    piątek – Grupa Pro Life(pol) 
17.III,    wtorek – Młodziez  (eng) 
20.III,    piątek, Rodzina Ro z an ca S więtego(pol) 
23.III,    poniedziałek, Bp.Antoni Długosz  
                – dla dzieci(pol) 
27.III,    piątek, Apostolat Złotej Ro z y(pol)             
3.IV,       piątek - Ministranci  
               (rekolekcje, godz. 18:15) (pol) 
Tekst Drogi Krzyz owej  i rozwaz ania muszą byc  
przedstawione O. Proboszczowi  i mają byc  

przejz yste, związłe, a nie rozciągłe! 

Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w tym 
zlaicyzowanym dziś świecie pokazać,  

że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu 
– znaku zbawienia. Niech ten Krzyz  przypomina, 

zwłaszcza wrogom Kos cioła, z e największą 
wartos cią w z yciu jest miłos c  płynąca z tego 
włas nie Krzyz a: „W krzyz u miłos ci nauka”.  

Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła  
na wspólną modlitwę  i rozważanie Męki 
Pańskiej. Gorzkie Żale w każdą niedzielę  

o godz. 18:15 . 

 
W głębszym i owocniejszym przeżywaniu świę-
tego czasu Wielkiego Postu mają pomóc nam 
nabożeństwa pasyjne. I tak:  Droga Krzyżo-
wa będzie odprawiana w naszym kos ciele w po-
niedziałki dla dzieci, we wtorki po angielsku, 
 a w piątki po polsku o godz. 18:30. Za udział  
w tych naboz en stwach moz na uzyskac  odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami.  

Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy 
się tez  na wielkopostną akcję trzez wos ci. 
Kos cio ł wzywa nas do indywidualnej  
i wspo lnotowej modlitwy o trzez wos c  oraz 
do abstynencji w tym pokutnym okresie. 
Niech pos ro d nas nie będzie juz  oso b i ro-
dzin, kto re cierpią z powodu nałogu pijan -
stwa, nikotynizmu czy narkomanii. Obok 
Ołtarza Relikwii jest wyłoz ona Księga 
Trzeźwości, w kto rej moz na złoz yc  zobo-
wiązanie podjęcia abstynencji na okres 
Wielkiego Postu.  

GORZKIE  ŻALE  

Do stanu małz en skiego przygotowują się: 
                    Agata Kinga Michalczyk 
                        co rka Elz biety i Ryszarda 
           & Piotr Górniak syn Anny i Krzysztofa 

——— 
Kto wiedziałby o przeszkodach,  

kto re uniemoz liwiłyby narzeczonym zawarcie  
sakramentalnego związku małz en skiego ,  

zobowiązany jest w sumieniu poinformowac  
Biuro Parafialne  

ŚLUBY 

Niedziela, 8.III. 2020 - Polsko - kanadyjski 
Klub Numizmatyków “ Troyak”zaprasza do 
Centrum Jana Pawła II na tragi kolekcjonerskie, w 
godzinach 9:00 - 16:00. Wstęp $5. ZAPRASZAMY 

wszystkich parafian do włączenia się po raz kolejny w ogo lnos wiatową 
akcję modlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych - 40 Dni dla 
Życia. Akcja ta w naszej parafii będzie przebiegac  w postaci cichej modlitwy 
w Kaplicy Wieczystej Adoracji, podczas całego okresu Wielkiego Postu, po-
cząwszy od S rody Popielcowej. W Kanadzie dokonuje się ponad 100,000 
aborcji rocznie. Kanada jest jednym z trzech krajo w (obok Chin i Korei Płn.), 
w kto rych nie ma absolutnie z adnych przepiso w chroniących z ycie nienaro-
dzone, a aborcja na z ądanie jest moz liwa do momentu porodu włącznie.  
Bardzo zachęcamy całą parafię do włączenia się w to piękne modlitewne dzieło ratowania życia 
dzieci nienarodzonych. Potrzebna choć jedna godzina twojego czuwania - nie przegap tego czasu.  

KSIĘGA TRZEŹWOŚCI 

Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, z e rozpoczęlis my nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post.  
Przeżywamy dzisiaj Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i przemiany własnego z ycia. W tym świętym czasie 40-dniowej pokuty  
poprzez modlitwę oraz rozwaz anie Męki Pan skiej przygotowujemy się takz e do owocnego przez ycia radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w tym okresie do powstrzymania się od udziału w różnych zabawach, dyskotekach  
oraz do przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.   

Wpatrzeni w Ukrzyżo-
wanego Zbawiciela,  
kto ry dla nas wyrzekł się 
wszystkiego i złoz ył w 
ofierze swoje z ycie,  
z ochoczym sercem podej-
mujmy w Wielkim Pos cie trud dobrowolne-
go umartwienia, jako wynagrodzenie za na-
sze grzechy. Zróbmy dobre postanowienia, 
powstrzymujmy się od udziału w głos nych 
rozrywkach, od spoz ywania napojo w alko-
holowych, palenia papieroso w, aby w ten 
sposo b wynagrodzic  Bogu grzechy pijan -
stwa, rozwiązłos ci, języka, nieuczciwos ci  
i braku pokory. Nie zapominajmy, że  
Wielki Post jest czasem powagi, modlitwy 
i pokuty. Niech więc nie zakło cą go huczne 
spotkania czy celowo organizowane w tym 
czasie imprezy rozrywkowe, szczego lnie dla 
dzieci i młodziez y.  

                       Spotkania Grupy  Biblijnej  
Dobrze by było ro wniez  ,w Wielkim Poście, zna-
lez c  czas na wartos ciową lekturę, pomagającą nam 
w pogłębieniu naszej wiary, na medytację słowa 
Bożego, czytanie Pisma Świętego. Moz na to robic   
w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas 
zrodzi pod wpływem tej lektury lub uczestnicząc  
w spotkaniach Grupy Biblijnej odbywających się  
w naszej parafii w środy, po Mszy św. wieczor-
nej. W ten sposo b czas Wielkiego Postu stanie się 
nie tylko czasem przemiany naszego własnego 
z ycia, ale tez  zbliz ania się do naszych bliskich, 
zacies niania więzi rodzinnych i międzyludzkich.  

Rekolekcje Wielkopostne: 
 

Dla dzieci: 22 - 25 marca,  
poprowadzi je ks. Bp. Antoni Długosz.  

        W języku angielskim: 
27 – 29 marca,  

poprowadzi je ks. Bp. Henry Frederick.  
W języku polskim:  

29 marca  - 3 kwietnia,  
poprowadzi je O. Andrzej Juchniewicz OMI  

Sprawozdanie finansowe Parafii za rok 2019 jest 
dostępne w gło wnym korytarzu kos cioła obok 
biuletyno w. Pragniemy podziękowac  wszystkim 
parafianom, kto rzy regularnie wspierają naszą 
parafię. 3000 rodzin wspiera finansowo naszą 
parafię, a zapisanych jest do parafii 15,000 rodzin. 
Wszyscy powinni czuc  odpowiedzialnos c  za nasze 
wspo lne dobro. Pragniemy ro wniez  podziękowac  
Komisji Finansowej, kto ra odpowiedzialna jest za 
dobra materialne oraz kontrolę finansową w na-
szej parafii. Obecny skład Komisji Finansowej jest 
następujący: Dejnicki, Piotr; Guzda, Władysław; 
Skibin ski, Maryla,; Ulman, Witold. 

Bardzo prosimy parafian używających  
kopertki na niedzielne ofiary, aby nie korzysta-

li z kopertek z lat poprzednich. 

W ostatnią niedzielę 
marca (29) rozpocznie 

się tegoroczna akcja 
charytatywna  

Archidiecezji Toronto    

           ShareLife.  
ShareLife  to więcej niz  coroczna kampania – to 
sposo b na to, by podac  rękę Chrystusa osobom w 
potrzebie! Kaz dego roku, tysiące ludzi zwracają się 
do agencji ShareLife z pros bą o pomoc. Agencje te 
s wiadczą usługi pomocy w s rodowisku o warto-
s ciach katolickich, niosąc ewangeliczne przesłanie 
osobom z yjącym na marginesie. Kiedy wspieramy 
ShareLife robimy więcej niż tylko składamy 
ofiarę, przede wszystkim pokazujemy,  
że katolicka wspólnota aktywnie angażuje się 
w pomoc społeczną w naszej archidiecezji?  
Czy jako rodzina stac  cię, aby ro wniez  w tym roku 
złoz yc  przynajmniej ofiarę $100  na ShareLife 
(jałmużnę wielkopostną).  

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca.  
Naboz en stwo pierwszego piątku odbędzie się od 
razu po Drodze Krzyz owej, a po z niej Msza s w.  Klub Tenisa Stołowego w Centrum Jana Pawła II 

organizuje coroczny turniej tenisa stołowego, 
kto ry odbędzie się w Centrum Jana Pawła II,  
15 marca 2020.  Więcej informacji o polonijnym 
klubie Tenisa Stołowego moz na zdobyc  na stro-
nie: http://centrumtabletennis.com/  

ShareLife 

W dniach 15-20 marca 2020  (March Break) 
Youth Teams  of our Lady (YTOL) zaprasza mło-
dziez  na rekolekcje, kto re odbędą się w os rodku  

"Blue Spring Scout Reserve," w Acton.  
         Po więcej informacji proszę dzwonic   
     do Pani Anny Jach (519)-571-9241 


