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Na Kawę i Pączki Zapraszają 
Ministranci 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 12,1–4a) 

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,4–5.18–19.20 i 22) 

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 1,8b–10) 

Bóg nas powołuje i oświeca 

 

EWANGELIA (Mt 17,1–9) 

Przemienienie Pańskie 

Trzy oblicza chwały 
Na dwó ch wzgó rzach Jezus ukazuje swóją tajemni-
cę najbliz szym Mu ucznióm. Tó Tabór i Kalwaria, 
gó ra przemienienia i wzgó rze męki. Na Tabórze 
Jezus óbjawia Piótrówi, Jakubówi i Janówi pięknó 
swej Bóskiej chwały, a Ojciec pótwierdza wóbec 
apóstółó w Jegó tóz samós c  umiłówanegó Syna.  
Na Kalwarii Jezus óbjawia chwałę swójegó umę-
czónegó óblicza, ukryte pięknó miłós ci dó kón ca. 
Jedynie Jan jest s wiadkiem dwó ch óbjawien , 
dwó ch wyrazó w piękna chwały Jezusa, tej s wietli-
stej i tej krwawej. Tabór jest umócnieniem dla 
ucznió w i dla nas przed Kalwarią, a jednóczes nie 
zapówiedzią radósnej chwały zmartwychwstania. 
Czy pótrafię dóstrzegac  óbecnós c  i pięknó Jezusa 
w mójej códziennós ci, zaró wnó w chwilach radó-
s ci, jak i cierpienia? 

Poniedziałek 9 marca 

8:00 za  śp. Romana i Edwarda Całko 

 - żona z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

19:00 za śp. Czesławę i Józefa Bil oraz  

 zmarłych z rodziny Bil i Bylina –  

 syn z rodziną 

 za śp. Zdzisława Piwowarczyka 

Wtorek 10 marca 

8:00 za śp. Stanisława Szafranek w 1wsza 

 rocznicę śmierci – siostra z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa – Eng. 

19:00 za śp. Marka Król, śp. Olgę i Kazimierza  

 Borek oraz za śp. Bożenę Kosiorek – 

 rodzina 

 za śp. Joseph’a, Paulinę, Edwarda,  

 Iris Chmiel oraz za śp. Fred’a Philchuk - 

 rodzina 

Środa 11 marca 

8:00 dziękczynna za uratowanie życia 

 za śp. Marię i Piotra Chwaja 

19:00 Intencje zbiorowe  

Czwartek 12 marca 

8:00 w intencji Marcina, Dominika i Weroniki 

 z okazji urodzin 

19:00 dziękczynna z okazji 36 rocznicy ślubu  

 Danuty i Wojciecha z prośbą o potrzebne  

 łaski i opiekę Matki Bożej  

 za śp. Helenę i Józefa Szczurek – syn 

 Stefan z rodziną 

Piątek 13 marca 

8:00 za śp. Felicję Brzeską oraz śp. Danutę 

 Ostrogórską - rodzina 

18:30 Droga Krzyżowa - PL 

19:00 dziękczynna z okazji 70 urodzin mamy,  

 Krystyny 

 za śp. Katarzynę i Pawła Pepkowskich 

 - rodzina Niedziela 

Sobota 14 marca  

8:00  za śp. Antoninę Goc w 1wszą rocznicę 

 Śmierci – rodzina  

17:00 za śp. Kazimierza Foremny w 1wszą 

 rocznicę śmierci - rodzina Rygiel 

19:00 za śp. Lanę Konarkowski w 21 rocznicę 

 śmierci – siostrzenica z rodziną 

Niedziela 15 marca 

8:00 dziękczynna w 60tą rocznicę urodzin 

9:30 dziękczynna z prośbą o zdrowie  

 i opiekę Matki Bożej dla Józefa  

 z okazji 86tych urodzin  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i potrzebne łaski  

 dla Nicolas’a z okazji 10tych urodzin  

 - rodzice i dziadkowie 

14:30 za śp. Edwarda Mocko w 5tą rocznicę  

 śmierci – żona, dzieci i wnuki 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 za zmarłych z rodziny Armatowicz i Głaz 

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 

Henryk Pacyna 
syn  Anny i Mateusza  

 
Lucas Poznanski 

syn Angeliki i Piotra  
 

Louis Albert  Rachwal 
syn Kaliny i Adama 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE  

UWAGA 

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. Rekólekcje, pód patrónatem parafii s w. 
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 - ewangelizacyjnym “Mócni  
w Duchu” z Pólski. Jes li chcesz zgłósic  swó j udział 
prósimy ó przesłanie danych ósóbówych na  

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

DROGA KRZYŻOWA 

PIELGRZYMKA 

W róku  s więtegó Jana Pawła II, Ródzina Ró z an ca 
S więtegó zaprasza na 3-dniówa pielgrzymkę  
dó Amerykan skiej Częstóchówy i dó Naródówegó 
Sanktuarium s w. Jana Pawła II w Waszyngtónie,  
w dniach 22 – 24 maja 2020, pód ópieka duchówa 
naszych ójcó w. Infórmacje i zapisy:   
 Teresa 905-495-7035  
 i Wieslawa 416-799-2122 

GRUPA PRO LIFE  GORĄCO ZAPRASZA  

EUTANAZJA - NOWE USTAWODAWSTWO 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH DROGĘ 
KRZYŻOWĄ o godzinie 18:30 

lub jak poniżej 
3.III,      wtórek - Harcerze (ang) 
6.III,      piątek – Ródzinki Jana Pawła II (pól) 
10.III ,   wtórek – Rycerze Kólumba (ang) 
13.III,    piątek – Grupa Pró Life(pól) 
17.III,    wtórek – Młódziez  (eng) 
20.III,    piątek, Ródzina Ró z an ca S więtegó(pól) 
23.III,    póniedziałek, Bp.Antóni Długósz  
                – dla dzieci(pol) 
27.III,    piątek, Apóstólat Złótej Ró z y(pól)             
3.IV,       piątek - Ministranci  
               (rekolekcje, godz. 18:15) (pól) 

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

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

zwłaszcza wrógóm Kós cióła, z e największą 
wartós cią w z yciu jest miłós c  płynąca z tegó 
włas nie Krzyz a: „W krzyz u miłós 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 ódprawiana w naszym kós ciele w pó-
niedziałki dla dzieci, we wtórki pó angielsku, 
 a w piątki pó pólsku ó gódz. 18:30. Za udział  
w tych nabóz en stwach móz na uzyskac  ódpust 
zupełny pód zwykłymi warunkami.  

Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się 
tez  na wielkópóstną akcję trzez wós ci. Kós ció ł 
wzywa nas dó indywidualnej  
i wspó lnótówej módlitwy ó trzez wós c  óraz dó 
abstynencji w tym pókutnym ókresie. Niech pó-
s ró d nas nie będzie juz  ósó b i ródzin, któ re cierpią 
z pówódu nałógu pijan stwa, nikótynizmu czy nar-
kómanii. Obók Ołtarza Relikwii jest wyłóz óna 
Księga Trzeźwości, w któ rej móz na złóz yc  zóbó-
wiązanie pódjęcia abstynencji na okres  
Wielkiego Postu.  

GORZKIE  ŻALE  

Dó stanu małz en skiegó przygótówują się: 
                    Agata Kinga Michalczyk 
                        có rka Elz biety i Ryszarda 
           & Piotr Górniak syn Anny i Krzysztófa 

——— 
Któ wiedziałby ó przeszkódach,  

któ re uniemóz liwiłyby narzeczónym zawarcie  
sakramentalnegó związku małz en skiegó ,  

zóbówiązany jest w sumieniu póinfórmówac  
Biuró Parafialne  

ŚLUBY 

Niedziela, 8.III. 2020 - Polsko - kanadyjski Klub 
Numizmatyków “ Troyak” Centrum Jana Pawła II 

- tragi kólekcjónerskie, 9:00 - 16:00. Wstęp $5. 
ZAPRASZAMY 

wszystkich parafian dó włączenia się pó raz kólejny w ógó lnós wiatówą 
akcję módlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych - 40 Dni dla 
Życia. Akcja ta w naszej parafii będzie przebiegac  w póstaci cichej módlitwy 
w Kaplicy Wieczystej Adóracji, pódczas całegó ókresu Wielkiegó Póstu, pó-
cząwszy ód S ródy Pópielcówej. W Kanadzie dókónuje się pónad 100,000 
abórcji rócznie. Kanada jest jednym z trzech krajó w (óbók Chin i Kórei Płn.), 
w któ rych nie ma absólutnie z adnych przepisó w chróniących z ycie nienaró-
dzóne, a abórcja na z ądanie jest móz liwa dó mómentu póródu 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 

W niedziele nie ma spowiedzi  
w czasie Mszy św.  

Obówiązkiem katólika jest uczestniczyc  we  
Mszy s w. ód samegó póczątku az  dó błógósławien -
stwa. Wychódzenie z kós cióła przed błógósławien -
stwem, czy tez  nótóryczne spó z nianie się jest grze-
chem lekkim. Robienie czegokolwiek w czasie 
Mszy św. jest niedozwolone, dotyczy to również 
czytania biuletynów. 

                       Spotkania Grupy  Biblijnej  
Dóbrze by byłó ró wniez  ,w Wielkim Poście, zna-
lez c  czas na wartós ciówą lekturę, pómagającą nam 
w pógłębieniu naszej wiary, na medytację słowa 
Bożego, czytanie Pisma Świętego. Móz na tó róbic   
w grónie ródzinnym, dzieląc się tym, có się w nas 
zródzi pód wpływem tej lektury lub uczestnicząc  
w spótkaniach Grupy Biblijnej odbywających się  
w naszej parafii w środy, po Mszy św. wieczor-
nej. W ten spósó b czas Wielkiegó Póstu stanie się 
nie tylkó czasem przemiany naszegó własnegó 
z ycia, ale tez  zbliz ania się dó naszych bliskich, 
zacies niania więzi ródzinnych i międzyludzkich.  

Rekolekcje Wielkopostne: 
Dla dzieci: 22 - 25 marca,  

póprówadzi je ks. Bp. Antóni Długósz.  
        W języku angielskim: 

27 – 29 marca,  
póprówadzi je ks. Bp. Henry Frederick.  

W języku pólskim:  
29 marca  - 3 kwietnia,  

póprówadzi je O. Andrzej Juchniewicz OMI  

Rząd federalny wprówadził nowe ustawodawstwo 
rozszerzające kryteria kwalifikujące do eutana-
zji. Nie ma juz  wymógu, aby ósóba prósząca ó euta-
nazję była s miertelnie chóra. Zgódnie z tym ustawó-
dawstwem kaz da nieuleczalna chóróba, lub niepeł-
nósprawnós c  kwalifikuje się dó eutanazji. Jest tó 
nówy etap histórii w Kanadzie jes li chódzi ó s mierc  
na z ądanie. Kanada zniósła ógraniczenia w znacznie 
szybszym tempie niz  jakiekólwiek inne pan stwó na 
s wiecie, jes li chódzi ó eutanazję. 
W swóim lis cie dó wiernych kardynał Cóllins pisze: 
„Zgódnie z própónówanym ustawódawstwem nie-
pełnósprawni Kanadyjczycy bez s miertelnej chóróby 
będą teraz mógli prósic  ó s miertelny zastrzyk. Osóby 
niepełnósprawne juz  teraz stóją przed pówaz nymi 
wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem, mieszka-
niem, ódpówiednią ópieką medyczną i wsparciem. 
Ich z ycie ma znaczenie. Nigdy nie nalez y ich póstrze-
gac  jakó óbciąz enia dla naszegó spółeczen stwa. 
Pówinnis my byc  zaniepókójeni, z e ci, któ rzy ód dzie-
sięcióleci walczą ó ró wne traktówanie, mógą teraz 
stac  się ófiarami presji, czy tó ze stróny ródziny, 
przyjació ł, czy nawet własnych pracównikó w słuz by 
zdrówia, aby „zmniejszyc  cięz ar” i zakón czyc  z ycie. 
Ci ludzie pótrzebują naszej pómócy, a nie s mier-
ci.  Zapraszam wszystkich Kanadyjczyków zain-
teresowanych tym proponowanym prawem, aby 
skontaktowali się z posłem do Parlamentu w 
celu wyrażenia swego sprzeciwu.”  W ostatnią niedzielę 

marca (29) rozpocznie 
się tegoroczna akcja 

charytatywna  
Archidiecezji Toronto    

           ShareLife.  
ShareLife  tó więcej niz  córóczna kampania – tó 
spósó b na tó, by pódac  rękę Chrystusa ósóbóm w 
pótrzebie! Kaz degó róku, tysiące ludzi zwracają się 
dó agencji ShareLife z prós bą ó pómóc. Agencje te 
s wiadczą usługi pómócy w s ródówisku ó wartó-
s ciach katólickich, niósąc ewangeliczne przesłanie 
ósóbóm 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 jakó ródzina stac  cię, aby ró wniez  w tym róku 
złóz yc  przynajmniej ófiarę $100  na ShareLife 

Klub Tenisa Stółówegó w Centrum Jana Pawła II 
órganizuje coroczny turniej tenisa stołowego, 
któ ry ódbędzie się w Centrum Jana Pawła II,  
15 marca 2020.  Więcej infórmacji ó pólónijnym 
klubie Tenisa Stółówegó móz na zdóbyc  na stró-
nie: http://centrumtabletennis.com/  

ShareLife 

W dniach 15-20 marca 2020  (March Break) 

rekólekcje dla młódziez y, w Actón. Więcej infór-
macji: Pani Anna Jach (519)-571-9241 

   Dzis , w niedzielę, 8 marca 2020  
   następuje zmiana czasu  

Zwracamy się  
z prós bą dó wiernych,  
aby pó spówiedzi  

wychódząc z kónfesjónału  
nie zamykac  za sóbą drzwi 

                  kónfesjónału.  

Sługa Boży, kard. Wyszyński, zostanie beatyfi-
kowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie  
na Placu Piłsudskiegó. Osóby, któ re mieszkają 
póza Pólską, a chciałaby ótrzymac  karty wstępu  
na uróczystós ci beatyfikacji Sługi Bóz egó  
Kard. Stefana Wyszyn skiegó pówinny zgłósic  się 
dó Próbószcza Parafii, któ ry zgłósi ich dó Warsza-
wy, aby ótrzymac  kartę wstępu.  

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się  
do 24 marca.  

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA  

STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W tym róku adópcja dziecka póczętegó  
będzie miała miejsce w czwartek,  

26 marca w czasie Mszy s w. ó gódz. 19:00.  

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

li z kopertek z lat poprzednich. 

Ze względu na wielką ilós c  ósó b chórych na grypę 
óraz przeziębiónych, prósimy, aby znak pókóju 
przekazywac  tylkó póprzez ukłón. Tymczasówó 

nie przekazujemy znaku pókóju póprzez  
pódawanie sóbie ręki.  

UWAGA! Pan Krzysztof Chrzan proszony  
jest o kontakt z parafią 

     Prosimy, aby zwrócić uwagę na oszustów.  
W óstatnim czasie kóntaktują się óni z parafiana-
mi, szczegó lnie tymi, któ rych telefóny lub adresy  
e-mail są umieszczóne w biuletynie lub na strónie 
parafialnej. Wysyłają wiadómós c  z prós bą ó 
dóstarczenie gift cards, aby pómó c chórym parafi-
anóm w szpitalu itp. Pódóbne ószustwa miały 
miejsce w przeszłós ci. Infórmujemy, z e dó nikógó 
nie wysyłamy z adnej prós by przez telefón lub  
e-mail. Jes li jestes  celem takiej pró by ószustwa 
nalez y ód razu skóntaktówac  się z pólicją.  

Rekolekcje Wielkopostne  Dla Kobiet  
20 - 22 Marca, 2020 

Queen óf Apóstles Renewal Centre  
1617 Blythe Róad  

Mississauga 
Póprówadzi je O. Piotr Nowak , OMI 

Kószt - $200 ód ósóby 
Pó wiecej infórmacji prósze dzwónic  

pod numer 905-278-5229 


