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Na kawę  i paczki zaprasza  Młodież 

Z  PULPITU - WKRÓTCE CZAS WIELKIEGO POSTU 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 19,1-2.17-18) 

Przykazania miłości bliźniego  

 
PSALMRESPONSORYJNY (Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13) 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 3,16-23) 

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie  

 

EWANGELIA (Mt 5,38-48) 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół 

Zło moż na żatrżymać  tylko 
dobrem Jeżus pokażuje nam, 
ż e wybo r żemsty ćży niena-
wis ći nie jest włas ćiwym roż-
wiążaniem. Moż e dać  ćhwilo-
wą ulgę żranionej ambićji, lećż żaplątuje 
serće ćżłowieka w sieć  ćoraż dotkliwsżego 
żła i ćhęći odwetu. Potrżeba wielkiej odwagi 
i wewnętrżnej siły, aby prżerwać  spiralę żła, 
żemsty i prżemoćy, aby być  ićh ostatnim 
ogniwem, kto re już  nie odpowiada tym sa-
mym, lećż modlitwą, prżebaćżeniem, darem 
ż siebie. To wćale nie ożnaćża, ż e mamy 
godżić  się na krżywdę i prżemoć. Moż emy 
się bronić  oraż stawiać  graniće, ale nie od-
płaćać  tym samym, tylko mieć  serće otwarte 
na prżebaćżenie i pojednanie. 

Poniedziałek 24 luty 

8:00 za śp. Mieczysława i Genowefę Lewickich  

 - syn 

19:00 za śp. Anielę i Tomasza Dobrołęckich  

 oraz za śp. Sławomira Kosteckiego 

 - rodzina 

 za śp. Michael’a Warskiego w 2 rocz. 

 śmierci - żona i przyjaciele 

Wtorek 25 luty 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 dla Katarzyny w rocznicę 30tych urodzin 

 - rodzice 

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o łaskę wiary i dary Ducha Świętego dla  

 Agnes Mieczkowski z okazji urodzin 

 za śp. Richard Jankowski – siostry i brat 

Środa 26 luty 

8:00 dziękczynna w intencji Barbary z okazji 

 urodzin  

10:00  dziękczynna do świętego Antoniego  

 za otrzymane łaski – rodzina Janik 

17:30 za śp. Adolfa Rygiel w 1wszą rocznicę 

 śmierci - żona i dzieci z rodzinami  

19:00  za  śp. Andrzeja Fluder w 1wszą rocznicę 

 śmierci - przyjaciele 

Czwartek 27 luty 

8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże oraz łaskę wiary dla Marka - babcia 

19:00 za śp. Józefa Żółtek – żona z rodziną  

 za śp. Mariana Grochowskiego – córka z 

 rodziną  

Piątek 28 luty 

8:00 za śp. Eugeniusza Ołtarzewskiego 

 – żona i dzieci  

18:30 Droga Krzyżowa - PL 

19:00 za śp. Mieczysława Bastę  

 – córka z rodziną 

 za śp. Mariannę i Romana Tomczaków 

 - przyjaciele 

Sobota 29 luty 

8:00  za śp. Mieczysława Stryczulę  

 w 5tą rocznicę śmierci oraz  

 za śp. Tadeusza Gut w 31wszą 

 rocznicę śmierci – siostra i córka  

17:00 za śp. Franciszkę Woś 

19:00 za śp. Andrzeja Przychocko  

 w 8mą rocznicę śmierci i za zmarłych 

 rodziców z obojga stron - żona z rodziną 

Niedziela 1 marca 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
8:00 w intencji członków rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 za śp. Mariannę i Stanisława oraz  

 za śp. Joannę Kowalczyk 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel  

 - córka z rodziną 

14:30 za śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk 

 - rodzina 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 za śp. wnuczkę; Alicję Lewandowski  

 oraz za śp. syna; Henryka Bujnowskiego 

 i za śp. męża; Henryka Bujnowskiego 

 - Teresa Bujnowski 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 10 

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

 28 lutego  
Przyjdź i zaproś innych! 

 

CHRZTY 

     Evianna Katarzyna Marie Godek 
      córka  Amber i Piotra 

 

ŚW. JAN PAWEŁ II - 100 LAT / ZAPRASZAMY NA FILM 

Poszukujemy  katechetów do prowadzenia  
liturgii dla dzieci w czasie Mszy świętych,  
o godzinie 11:00, w niedziele. Chętnych prosi-
my o kontakt z O. Pawłem. 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE  

GRUPA BIBLIJNA - CYKL SPOTKAŃ 

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. Rekolekćje, pod patronatem parafii s w. 
Maximiliana Kolbe, odbędą się w dniach od  
14 do 21 czerwca w Ośrodku Mount Mary  
Retreat Centre, Ancaster, ON. Poprowadżi je  
o. Paweł Sawiak SJ oraż o. Tomasż Rakowski SJ 
wraż ż żespołem wokalno - ewangeliżaćyjnym 
“Moćni w Dućhu” ż Polski. Do ućżestnićtwa żaćhę-
ćamy żaro wno osoby, kto re jesżćże nigdy nie 
odbyły Ć wićżen  Ignaćjan skićh, a takż e te, kto re 
prżesżły już  drogę pięćiu tygodni ć wićżen  i pragną 
na nowo wgłębić  się w tajemnićę miłos ći Boga  
do ćżłowieka. Kosżt os miodniowyćh rekolekćji 
wynosi $620 od osoby, w tym wlićżone są posiłki  
i noćlegi w os rodku rekolekćyjnym. Jes li ćhćesż 
żgłosić  swo j udżiał prosimy o prżesłanie danyćh 
osobowyćh na  

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

DROGA KRZYŻOWA 

Dziś; 23.II.2020 -  
Druga składka  

prżeżnaćżona jest 
na fundusz remontowy 

Serdeczne Bóg Zapłać za ofiarność 

WKRÓTCE CZAS WIELKIEGO POSTU 

PIELGRZYMKA 

W roku  s więtego Jana Pawła II, Rodżina Ro ż an ća 
S więtego żaprasża na 3-dniowa pielgrżymkę  
do Amerykan skiej Ćżęstoćhowy i do Narodowego 
Sanktuarium s w. Jana Pawła II w Wasżyngtonie,  
w dniaćh 22 – 24 maja 2020, pod opieka dućho-
wa nasżyćh ojćo w. Informaćje i żapisy:   
 Teresa 905-495-7035  
 i Wieslawa 416-799-2122 

"Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy 
słuchają słów - Apokalipsy" Ap. 1.3 

Grupa Biblijna żaprasża na nowy ćykl spotkan  na 
temat: Pożnajmy Apokalipsę. Spotkania odbywają 
się w każdą środę o 20:00 (po wieczornej  
Mszy św.), w salce s. Faustyny.  

      W roku Jana Pawła II Duszpasterska Rada Parafialna 
                                                zaprasza na film:  
The Divine Plan. Jest to pełnometraż owy film dokumentalny,  
kto ry analiżuje wspo łpraćę międży s w. Janem Pawłem II a preżydentem  
Ronaldem Reaganem, kto ra uksżtałtowała się międży nimi po pro baćh żama-
ćhu na nićh. Film stawia ćżołowe pytanie, ćży ićh wspo łpraća w żakon ćżeniu 
żimnej wojny i upadku sowiećkiego komuniżmu była prżypadkowa, 
ćży opatrżnos ćiowa. Reż yser filmu Robert Orlando prżeprowadża wywiady  
ż kos ćielnymi żnawćami, politykami i urżędnikami. Film jest wspaniałym 
dodatkiem do historii stosunko w międży Stanami Zjednoćżonymi i Kos ćiołem 
Katolićkim. Film jest w jężyku angielskim i trwa 105 minut.  
Projekcja filmu odbędzie się dziś, 23 lutego o godz. 20:00,  
w sali parafialnej. Wstęp wolny. https://www.thedivineplanmovie.ćom/ 

ŚRODA POPIELCOWA - POST 

POSZUKUJEMY 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH DROGĘ 
KRZYŻOWĄ o godzinie 18:30 

lub jak poniżej 
28.II,        piątek – Domowy Kos ćio ł (pol) 
3.III,         wtorek - Harćerże (ang) 
6.III,         piątek – Rodżinki Jana Pawła II (pol) 
10.III ,     wtorek – Ryćerże Kolumba (ang) 
13.III,      piątek – Grupa Pro Life(pol) 
17.III,      wtorek – Młodżież  (eng) 
20.III,      piątek, Rodżina Ro ż an ća S więtego(pol) 
23.III,      poniedżiałek, Bp.Antoni Długosż  
                  – dla dzieci(pol) 
27.III,      piątek, Apostolat Złotej Ro ż y(pol)             
3.IV,         piątek - Ministranći  
                 (rekolekcje, godz. 18:15) (pol) 
 

UWAGA: 
Tekst drogi krzyżowej musi  być wcześniej 
przedstawiony o.Proboszczowi. Droga 
Krzyżowa z rozważaniami trwa pół godziny. 
Rozważania mają być zwięzłe, przejrzyste,  
                                 nie rozciągłe. 

W najbliż sżą s rodę rożpoćżynamy święty czas 
Wielkiego Postu. Zewnętrżnym żnakiem nasżego 
wejs ćia na drogę pokuty i nawro ćenia będżie posy-
panie głowy popiołem oraż podjęćie ro ż nyćh form 
umartwienia.  Popio ł prżypomina nam, ż e wsżyst-
ko, ćo żiemskie, powstało ż proćhu żiemi i żno w  
w proćh się obro ći.  Wielki Post to ćżas pokuty, 
postu, wyrżećżen , modlitwy i ma służ yć  nasżemu 
nawro ćeniu, ma prżygotować  nasże serća na 
owoćne prżeż yćie radosnyćh s wiąt Zmartwyćh-
wstania Pan skiego. Prżykażanie kos ćielne żobo-
wiążuje nas w okresie wielkopostnej pokuty do 
powstrżymania się od udżiału w żabawaćh oraż  
do prżystąpienia do spowiedżi i Komunii s w. wiel-
kanoćnej. Zaćhęćamy wsżystkićh do wewnętrżne-
go żobowiążania się do wyrżećżenia na rżećż 
Ćhrystusa. Z ćżego żreżygnujesż na okres Wielkie-
go Postu: moż e ż palenia papieroso w, ż pića alko-
holu, ż marnowania ćżasu na internećie, a moż e 
postanowisż być  lepsżym, ż yćżliwsżym dla ż ony, 
męż a, tes ćio w. A moż e żreżygnujesż że słodyćży, 
naduż ywania TV. A być  moż e żobowiąż esż się do 
ćhodżenia na Drogi Krżyż owe lub Gorżkie Z ale. 
Wybierż ćhoć  jedną rżećż, abys  wiedżiał, ż e prże-
ż ywasż Wielki Post. Ućżyn  to dla Ćhrystusa ukrży-
ż owanego.  

W S rodę Popielćową obowiążuje post ścisły, 
polegająćy na powstrżymaniu się od potraw  
mięsnyćh oraż abstynenćja polegająća na ograni-
ćżeniu jedżenia. Tego dnia moż emy żjes ć  trży 
posiłki, ale tylko jeden ż nićh do syta. Wstrżemięż -
liwos ć  od potraw mięsnyćh obowiążuje wsżyst-
kićh od 14 roku ż yćia, beż go rnej granićy wieku, 
natomiast post ilos ćiowy od 14 do 60 roku ż yćia.  
Kos ćio ł jednak żaćhęća, aby w praktykę postu 
wprowadżać  takż e tyćh, kto rży nie są do niego 
żobowiążani.  

Msze św. w naszym kościele  
w Środę Popielcową w języku polskim  
będą sprawowane o godz.: 8:00, 10:00  
i 19.00. O godz. 17:30 w j angielskim.  

Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w tym 
zlaicyzowanym dziś świecie pokazać,  
że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu 
– znaku zbawienia. Niećh ten Krżyż  prżypomina, 
żwłasżćża wrogom Kos ćioła, ż e najwięksżą 
wartos ćią w ż yćiu jest miłos ć  płynąća ż tego 
włas nie Krżyż a: „W krżyż u miłos ći 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 będżie odprawiana w nasżym kos ćiele w po-
niedżiałki dla dżieći, we wtorki po angielsku, 
 a w piątki po polsku o godż. 6.30 PM. Za udżiał  
w tyćh naboż en stwaćh moż na użyskać  odpust 
żupełny pod żwykłymi warunkami.  

Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy 
się też  na wielkopostną akćję trżeż wos ći. 
Kos ćio ł wżywa nas do indywidualnej i wspo l-
notowej modlitwy o trżeż wos ć  oraż do absty-
nenćji w tym pokutnym okresie.  
Niećh pos ro d nas nie będżie już  oso b i rodżin, 
kto re ćierpią ż powodu nałogu pijan stwa, 
nikotyniżmu ćży narkomanii. Obok Ołtarża 
Relikwii jest wyłoż ona Księga Trzeźwości, 
w kto rej moż na żłoż yć  żobowiążanie podję-
ćia abstynenćji na okres Wielkiego Postu.  

GORZKIE  ŻALE  

 
Odeszli do Pana  

   
              Sławomir Nowak, -  lat 46 

            Henryk Gruszczyn ski - Lat 61 
            Krzysztof  Ćies la - Lat 66 
Danuta  Polenceusz - Lat 66 
            Danuta Sondej - Lat 70 
            Jan Bledzinski  - Lat 75 

            Jan kania - Lat 82 
            Krystyna grabiec - Lat 85 

Bernice Kinal - Lat 87 
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie 
A światłość Wiekuista niechaj im Świeci 

Do stanu małż en skiego prżygotowują się: 
                     

Agata Kinga Michalczyk 
                        ćo rka Elż biety i Rysżarda 
           & Piotr Górniak syn Anny i Krżysżtofa 
 

Kto wiedżiałby o prżesżkodaćh,  
kto re uniemoż liwiłyby narżećżonym żawarćie  
sakramentalnego żwiążku małż en skiego ,  

żobowiążany jest w sumieniu poinformować  
Biuro Parafialne  

ŚLUBY 

PARY OBCHODZACE ROCZNICĘ ŚLUBU 

Łucja i Jan Dadej, 25 roćżnića 
Agnieszka i Dariusz Foryś, 25 roćżnića 

Jadwiga i Jan Szulc, 46 roćżnića 
Danuta i Ryszard Janiccy, 47 roćżnića 

Bronisława i Aleksander Dłużeń, 60 roćż. 

KSIĘGA TRZEŹWOŚCI 

Uwaga: w środę, 26 lutego - Popielec; 
nie ma intencji zbiorowych Grupa Pro-Life gorąco żaprasża wsżystkićh para-

fian do włąćżenia się po raż kolejny w ogo lnos wia-
tową akćję modlitewną w obronie ż yćia dżieći 
nienarodżonyćh - 40 Dni dla Życia. Akćja ta w 
nasżej parafii będżie prżebiegać  w postaći ćićhej 
modlitwy w Kaplićy Wiećżystej Adoraćji, podczas 
całego okresu Wielkiego Postu, począwszy od 
Środy Popielcowej. W Kanadżie dokonuje się 
ponad 100,000 aborćji roćżnie. Kanada jest jed-
nym ż trżećh krajo w (obok Ćhin i Korei Płn.)  
w kto ryćh nie ma absolutnie ż adnyćh prżepiso w 
ćhroniąćyćh ż yćie nienarodżone, a aborćja na ż ą-
danie jest moż liwa do momentu porodu włąćżnie. 
Bardzo zachęcamy ćałą parafię do włąćżenia się 
w to piękne modlitewne dżieło ratowania ż yćia 
dżieći nienarodżonyćh. Potrżebna ćhoć  jedna go-
dżina twojego ćżuwania - nie prżegap tego ćżasu.  
 

1.III. 2020 - druga składka 
przeznaczona będzie na  

pokrycie kosztów transmisji  
mszy radiowej  

z naszej parafii. 
 Serdeczne Bóg Zapłać 


