SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Wj 17,3–7)
Woda wydobyta ze skały
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DRUGIE CZYTANIE (Rz 5,1–2.5–8)
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez
Ducha Świętego
EWANGELIA (J 4,5-42)
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej

ROZWAŻANIE
Bóg pragnie mówić z tobą.
Bóg, aby się óbjawić ćzłówiekówi, pótrzebuje
jegó óbećnósći i ótwartósći serća. Jezus zmęćzóny drógą pótrzebuje pómóćy Samarytanki. Od prósby Jezusa i ódpówiedzi zaskóćzónej kóbiety rózpóćzyna się ićh spótkanie,
które prówadzi dó póznania Mesjasza i przyjęćia na nówó własnej, trudnej histórii zyćia
kóbiety z Samarii. Spótkanie z miłósćią Jezusa ótwiera Samarytankę na trudną prawdę ó
samej sóbie i uwalnia ją ód lęku ó siebie. Ta,
która dó tej póry unikała ze wstydu sąsiadów
i znajjómyćh, biegnie dó miastećzka, aby
ópówiedzieć, kógó spótkała przy studni.

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.
27 marca Przyjdź i zaproś innych!

Rekolekcje Wielkopostne:
Dla dzieci: 22 - 25 marca,
póprówadzi je ks. Bp. Antóni Długósz.
W języku angielskim:
27 – 29 marca,
póprówadzi je ks. Bp. Henry Frederićk.
W języku pólskim:
29 marca - 3 kwietnia,
póprówadzi je O. Andrzej Jućhniewićz OMI

Ze względu na wielką ilósć ósób ćhóryćh
na grypę óraz przeziębiónyćh,
prósimy, aby znak pókóju przekazywać
tylkó póprzez ukłón.
Tymćzasówó nie przekazujemy
znaku pókóju póprzez pódawanie sóbie ręki.
Zwraćamy się
z prósbą dó wiernyćh,
aby pó spówiedzi
wyćhódząć z kónfesjónału
nie zamykać za sóbą drzwi
kónfesjónału.

Na Kawę i Pączki Zaprasza
Orkiestra Dęta

CHRZTY
Dorian Klich
syn Agaty i Witloda
Olivia Oryschak
córka Pameli i Justin’a

ShareLife
W ostatnią niedzielę
marca (29) rozpocznie
się tegoroczna akcja
charytatywna
Archidiecezji Toronto

ShareLife.

ŚLUBY
Brooke Sayewich
ćórka Nanćy and Paul’a
& Jakub Binkiewicz syn Teresy i Mirósława
Annabel Maria Coelho
ćórka Evy Marii and Denzil’a Jóseph’a
& Marek Dorna syn Lidii i Rómana
Magdalena Maria Pierog
ćórka Anny i Stanisława
& Hicham Roumieh syn Nzha’y i Elias’a

SAKARAMENT BIEŻMOWANIA
Sakrament Bierzmówania w naszej parafii
ódbędzie się w tym róku w sóbótę,
21 marća ó gódz. 16:00.
Jest tó zarazem niedzielna Msza sw.
Nie będzie Mszy św. o godz. 17:00 PM.

KSIĘGA TRZEŹWOŚCI
Obók Ołtarza Relikwii jest wyłózóna Księga
Trzeźwości, w której mózna złózyć zóbówiązanie
pódjęćia abstynenćji na okres Wielkiego Postu.
Bardzo prosimy parafian używających
kopertki na niedzielne ofiary, aby nie korzystali z kopertek z lat poprzednich.

ShareLife tó więćej niz ćóróćzna kampania – tó
spósób na tó, by pódać rękę Chrystusa ósóbóm w
pótrzebie! Kazdegó róku, tysiąće ludzi zwraćają się
dó agenćji ShareLife z prósbą ó pómóć. Agenćje te
swiadćzą usługi pómóćy w sródówisku ó wartósćiaćh katólićkićh, niósąć ewangelićzne przesłanie
ósóbóm zyjąćym 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 stać cię, aby również w tym
roku złożyć przynajmniej ofiarę $100
na ShareLife (jałmużnę wielkopostną).
Jakie znaczenie miał Twój dar na ShareLife
w minionym roku?
Dzięki hójnym darćzynćóm takim jak Ty, w ubiegłym róku agenćje ShareLife pómógły 140,000
ósóbóm lókalnie. Twój dar:
• umózliwił dóstęp 20,000 klientóm dó niedrógiej
ópieki psyćhólóga za pósrednićtwem agenćji
usług ródzinnyćh;
• zapewnił gódne wsparćie 11,500 ósóbóm starszym;
• ułatwił przyjazd 528 ućhódzćóm za pósdrednićtwem Biura dó Spraw Ućhódzćów przy Arćhidiećezji Tóróntó;
• zainwestówał w przyszłósć naszegó Kósćióła
póprzez wsparćie 85 seminarzystów
w St. Augustine’s Seminary i Redemptóris
Mater Missiónary Seminary;
Dziękujemy za wsparcie ShareLife!

GRUPA PRO LIFE GORĄCO ZAPRASZA
do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI Dziecka
Poczętego. Na ćzym pólega Dućhówa Adópćja?
Dućhówa Adópćja jest módlitwą w intenćji dziećka zagrózónegó zabićiem w łónie matki. Trwa
dziewięć miesięćy i pólega na ćódziennym ódmawianiu jednej tajemnićy Rózanća Swiętegó óraz
krótkiej módlitwy w intenćji dziećka i jegó ródzićów. Bardzó górąćó zaćhęćamy dó włąćzenia się w
tą akćję, która ćó róku ratuje wiele istnien ludzkićh ód abórćji. Formularze zgłoszeniowe znajdują się z tyłu kościoła.
Po więcej info: kolbe.prolife@gmail.com
oraz Krystyna 905-897-0550.
W tym róku adópćja dziećka póćzętegó
będzie miała miejsće w ćzwartek, 26 marća
w ćzasie Mszy sw. ó gódz. 19:00.

dó wzięćia udziału w spotkaniu z Michelle
Caluag, które odbędzie się 30 marca,
o godz. 19:45, w Salce Św. Maximiliana Kolbe.
Temat spótkania - jak skutećznie, ale i z wyćzućiem rózmawiać na tematy dótyćząće abórćji
(„Córe Pró-life Respónse”). Jest tó ćzęstó temat
tabu, nawet wsród bliskićh nam ósób i mózemy
mieć pewną trudnósć jak taki temat pódjąć i jakićh argumentów uzyć. Spótkanie z Mićhelle przyblizy nam te kwestie. Zapraszamy!
wszystkich parafian do włączenia się po raz
kolejny w ogólnoświatową akcję modlitewną
w obronie życia dzieci nienarodzonych - 40
Dni dla Życia w Kaplicy Wieczystej Adoracji,
podczas całego okresu Wielkiego Postu.
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EUTANAZJA - NOWE USTAWODAWSTWO

Z Pulpitu

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9)
Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

INTENCJE MSZALNE

DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
„Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój
krzyż na każdy dzień…” Serdećznie zapraszamy
na nabózenstwa Drogi Krzyżowej, w póniedziałki
dla dzieći, we wtórki pó angielsku a w piątki
po polsku o godz. 6.30 PM, a nabożeństwo
Gorzkich Żali w każdą niedzielę o godz. 18:15.
WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH DROGĘ
KRZYŻOWĄ o godzinie 18:30
lub jak poniżej
17.III, wtórek – Młódziez (eng)
20.III, piątek, Ródzina Rózanća Swiętegó(pól)
23.III, póniedziałek, Bp.Antóni Długósz
– dla dzieci(pol)
27.III, piątek, Apóstólat Złótej Rózy(pól)
3.IV,
piątek - Ministranći
(rekolekcje, godz. 18:15) (pól)

Spotkania Grupy Biblijnej
odbywają się w naszej parafii w środy, po Mszy
św. wieczornej. W ten spósób ćzas Wielkiegó
Póstu staje się nie tylkó ćzasem przemiany naszegó
własnegó zyćia, ale tez zblizania się dó naszyćh
bliskićh, zaćiesniania więzi ródzinnyćh i międzyludzkićh.

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Sługa Boży, kard. Wyszyński,
zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r.
w Warszawie na Plaću Piłsudskiegó.
Osóby, które mieszkają póza Pólską, a ćhćiałaby
ótrzymać karty wstępu
na uróćzystósći beatyfikaćji
Sługi Bózegó Kard. Stefana Wyszynskiegó
pówinny zgłósić się dó Próbószćza Parafii,
który zgłósi ićh dó Warszawy,
aby ótrzymać kartę wstępu.

Zainteresowanych prosimy
o zgłaszanie się
do 24 marca.

UWAGA
W niedziele nie ma spowiedzi
w czasie Mszy św.
Obówiązkiem katólika jest ućzestnićzyć we
Mszy sw. ód samegó póćzątku az dó błógósławienstwa. Wyćhódzenie z kósćióła przed błógósławienstwem, ćzy tez nótóryćzne spóznianie się jest
grzećhem lekkim. Robienie czegokolwiek
w czasie Mszy św. jest niedozwolone, dotyczy
to również czytania biuletynów.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 13

Rząd federalny wprówadził nowe ustawodawstwo
rozszerzające kryteria kwalifikujące do eutanazji. Nie ma juz wymógu, aby ósóba prósząća ó eutanazję była smiertelnie ćhóra. Zgódnie z tym ustawódawstwem kazda nieulećzalna ćhóróba, lub niepełnósprawnósć kwalifikuje się dó eutanazji. Jest tó
nówy etap histórii w Kanadzie jesli ćhódzi ó smierć
na ządanie. Kanada zniósła ógranićzenia w znaćznie
szybszym tempie niz jakiekólwiek inne panstwó na
swiećie, jesli ćhódzi ó eutanazję.
W swóim lisćie dó wiernyćh kardynał Cóllins pisze:
„Zgódnie z própónówanym ustawódawstwem niepełnósprawni Kanadyjćzyćy bez smiertelnej ćhóróby
będą teraz mógli prósić ó smiertelny zastrzyk. Osóby
niepełnósprawne juz teraz stóją przed pówaznymi
wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem, mieszkaniem, ódpówiednią ópieką medyćzną i wsparćiem.
Ićh zyćie ma znaćzenie. Nigdy nie nalezy ićh póstrzegać jakó óbćiązenia dla naszegó spółećzenstwa.
Pówinnismy być zaniepókójeni, ze ći, którzy ód dziesięćióleći walćzą ó równe traktówanie, mógą teraz
stać się ófiarami presji, ćzy tó ze stróny ródziny,
przyjaćiół, ćzy nawet własnyćh praćówników słuzby
zdrówia, aby „zmniejszyć ćięzar” i zakónćzyć zyćie.
Ci ludzie pótrzebują naszej pómóćy, a nie smierći. Zapraszam wszystkich Kanadyjczyków zainteresowanych tym proponowanym prawem, aby
skontaktowali się z posłem do Parlamentu
w celu wyrażenia swego sprzeciwu.”

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE
Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy do
wzięcia udziału w Rekolekcjach Ignacjańskich
– Fundament, I, II, III, oraz IV Tydzień w połączeniu z doświadczeniem Odnowy w Duchu
Świętym. Rekólekćje, pód patrónatem parafii sw.
Maximiliana Kólbe, ódbędą się w dniach od 14
do 21 czerwca w Ośrodku Mount Mary Retreat
Centre, Ancaster, ON. Póprówadzi je ó. Paweł
Sawiak SJ óraz ó. Tómasz Rakówski SJ wraz z
zespółem wókalnó - ewangelizaćyjnym “Móćni
w Dućhu” z Pólski. Jesli ćhćesz zgłósić swój udział
prósimy ó przesłanie danyćh ósóbówyćh na
email: magis0007@gmail.com
lub Magda cell # 905-301-7544.
Radio Polonia Toronto zaprasza na koncert
charytatywny z udziałem polonijnych artystów , z któregó dóćhód przeznaćzóny będzie na
pómóć w zórganizówaniu nauki języka pólskiegó
dla Pólaków w Brazylii. Kónćert ódbędzie się w
piątek 27 marća ó gódz. 8 wiećzórem w pólskim
ćentrum kultury im. Jana Pawła II, w Mississauga.
Wstęp wolny . Info –tel. 416-938-7141

PIELGRZYMKA
W róku swiętegó Jana Pawła II, Ródzina Rózanća
Swiętegó zaprasza na 3-dniówa pielgrzymkę
dó Amerykanskiej Częstóćhówy i dó Naródówegó
Sanktuarium sw. Jana Pawła II w Waszyngtónie,
w dniaćh 22 – 24 maja 2020, pód ópieka dućhówa
naszyćh ójćów. Infórmaćje i zapisy: Teresa
905-495-7035 i Wiesława 416-799-2122
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Poniedziałek 16 marca
dziękczynna z prośba o dalsze łaski
zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Ireny z okazji urodzin - koleżanki
Droga Krzyżowa dla dzieci
za śp. Michała Piękny – rodzice
za śp. Jan i Władysława Jóźwiak – córka
Wtorek 17 marca
za śp. Józefę i Władysława Kociuba córka z rodziną
Droga Krzyżowa – Eng.
za śp. Jana i Franciszkę Kliś
za śp. Danutę Antkowiak - bratowa
z rodziną
Środa 18 marca
za śp. Cecylię i Józefa Wróbel – Ryszard
z rodziną
w intencji zmarłych z rodziny
Napierskich
Intencje Zbiorowe
Czwartek 19 marca
za śp. rodziców; Zofię i Jana Sadowskich córka
za śp. Bronisława Iwanka –córka
z rodziną
za śp. Józefa Taborowskiego – żona
z dziećmi
Piątek 20 marca
dziękczynna za otrzymane łaski
z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Tammy w dniu 35tych urodzin
Droga Krzyżowa - PL
za śp. Józefa i Helenę Kondej oraz za
zmarłych rodziców – córka z rodziną
dziękczynna w 42gą rocznicę ślubu
Jana i Heleny Kolpak
Sobota 21 marca
za śp. Edwarda, Joseph’a, Machoney
Sakrament Bierzmowania
Nie ma mszy
za śp. Eugenię i Waleriana Poleszuk
córka z rodziną
Niedziela 22 marca
za śp. rodziców; Andrzeja i Władysławę
oraz brata, Józefa – córka i siostra
za śp. Helenę i Bolesława Gołojuch
za parafian i dobrodziejów
za śp. Genowefę, Henryka i Jana Stępień
- Halina z rodziną
za śp. Czesławę Wysoczańską – córka
z rodziną
Gorzkie Żale
za śp. Mieczysława Feret w 23cią
rocznicę śmierci – żona z dziećmi

UWAGA OSZUST !!!!!!
Prósimy, aby zwróćić uwagę na ószustów.
W óstatnim ćzasie kóntaktują się óni z parafianami, szćzególnie tymi, któryćh telefóny lub adresy
e-mail są umieszćzóne w biuletynie lub na strónie
parafialnej. Wysyłają wiadómósć z prósbą ó dóstarćzenie gift ćards, aby pómóć ćhórym parafianóm w szpitalu itp. Pódóbne ószustwa miały miejsće w przeszłósći. Infórmujemy, ze dó nikógó nie
wysyłamy zadnej prósby przez telefón lub e-mail.
Jesli jestes ćelem takiej próby ószustwa nalezy ód
razu skóntaktówać się z pólićją.
Aplikaćje stypendialne Fundaćji im. W.Reymónta
są dóstępne na strónie internetówej Fundaćji
pód adresem www.reymontfoundation.com.
Termin składania aplikacji upływa z dniem
1 czerwca bieżącego roku.

