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INTENCJE MSZALNE 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 27, 4-7) 
Wypowiedzi człowieka  
ujawniają jego wartość  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16) 
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.  

 
DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 54b-58) 
Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć 

 
EWANGELIA (Łk 6, 39-45) 

Z obfitości serca mówią usta  

Spojrzenie pełne miłosierdzia. 
Obraz belki w oku człowieka to literacka 
przesada, hiperbola, wyobrażenie bardzo 
nierealistyczne. A jednocześnie bardzo 
trafne, ponieważ ukazuje, jak głęboko i 
intensywnie człowiek potrafi oszukiwać 
samego siebie. Jakie iluzje potrafimy 
skonstruować, by obronić swoje stanowi-
sko przed samym sobą. By przed samym 
sobą pozostać niewinnym. W samym 
środku przegranego życia, utopieni w 
grzechu, z twarzą ukrytą za maską – 
wciąż potrafimy osądzać i krytykować 
innych, odgrywać rolę zdystansowanego  
i sprawiedliwego sędziego, oczekiwać 
szacunku i posłuchu. Paradoksem jest,  
że zapominamy, jak przenikliwe jest spoj-
rzenie Boga, który potrafi poznać prawdę 
o nas. On jeden, widząc drzazgi  
i belki w naszych oczach, wytrwale uczy 
nas spojrzenia pełnego miłosierdzia. 
 
Panie Jezu, obraz, którym mnie dzisiaj napo-
mniałeś, może nawrócić moje serce, bo uświa-
damia mi, że osądzającym i pogardliwym  
spojrzeniem, skierowanym ku bliźnim, dodaję  
cierpień do Twojej krzyżowej drogi.  
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Poniedziałek 28 lutego  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski,  

 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej dla Agnes Mieczkowski - mama   

19:00 za śp. Czesławę i Józefa Bil oraz zmarłych  

 z rodziny Bil i Bylina - syn z rodziną 

 za śp. Annę Małgorzatę Chabowską  

 w 2 rocznicę śmierci  

 

Wtorek 1 marca   

8:00 z prośbą o potrzebne łaski,  

 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki  

 Bożej na każdy dzień dla siostry Wandy 

 i brata Jana z rodziną - siostra  

10:00 w intencji Klubu Seniora   

19:00 za śp. Michael’ a Tambureno - rodzina 

 Hugill 

 za śp. Janinę i Józefa Vilkas - synowa  

 

Środa 2 marca  

Środa Popielcowa  
8:00 za śp. rodziców Stefanię i Tadeusza  

 - córka z rodziną  

10:00 za śp. Barbarę Degowską w 3 rocznicę 

 śmierci - wnuczka  

17:30 za śp. Marię i Stanisława Raczywolskich,  

 brata Stanisława oraz za śp. Mirosława  

 Kraskę   

19:00 za zmarłych z rodziny Kondej; Helenę  

 i Józefa oraz ich rodziców - córka  

 z rodziną  

 

Czwartek 3 marca  

I Czwartek Miesiąca  
8:00 za śp. Katarzynę, Zofię, Iwana i Marię 

 Baranowskich oraz Tadeusza, Jana,  

 Katarzynę i Janinę Połatyńskich - syn  

 z rodziną  

 za śp. Adolfa Rygiel w 3 rocznicę śmierci 

 - córka i wnuki   

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

 Złota Róża  

 

Piątek 4 marca  

I Piątek Miesiąca   
8:00 za śp. Stanisława Baran oraz Władysławę   

 i Józefa Szywała - syn z rodziną  

10:00 za śp. Janinę i Eugeniusza Płońskich  

 i zmarłych z obojga stron - syn  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za zmarłych rodziców Helenę i Tadeusza  

 Kopeć, brata Józefa, szwagra Andrzeja  

 i zmarłych z rodziny - Maria i Zdzisław  

 z rodziną  

 

Sobota 5 marca  

I Sobota Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 za śp. Tadeusza Radomskiego,  

 Eugeniusza Kaczorowskiego i Czesława  

 Błach  

19:00 za śp. Eugeniusza Pecuch w 2 rocznicę  

 śmierci - żona i syn  

 

Niedziela 6 marca  

I Niedziela Miesiąca 
I Niedziela Wielkiego Postu  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Lanę Konarkowski w 23 rocznicę  

 śmierci  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Józefa Stupak w 5 rocznicę śmierci 

 - żona Zuzanna i dzieci    

14:30 dziękczynna z prośbą o zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże dla taty - Dariusz  

18:15 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. Adolfa Rygiel w 3 rocznicę śmierci  

 - żona i dzieci z rodziną  

 

Intencja papieska  
na miesiąc marzec 2022  
O chrześcijańską odpowiedz  

na wyzwania bioetyczne 
Mó dlmy się, abys my my, chrzes cijanie,  
w óbliczu nówych wyzwan  bióetycznych  

wspierali zawsze óchrónę z ycia  
módlitwą i działaniami spółecznymi.  

Przypóminamy, z e intencje na  
Msze Ś więte z intencjami zbiorowymi  

podajemy telefonicznie. Dziękujemy. 
        905.848.2420 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

Chrzty  

Isabel Eva Brito 
córka Leanne i Miguel’ a  

 
Domantas Chrząszcz 
syn Katarzyny i Piótra  

 
Henry David Oryschak  

syn Pameli i Justin’ a  
 

Mike Runo  
syn Elwiry i Pawła  

 
Luka Tomislav Urac 

syn Urszuli i Tómislava 

Dziś również prezentujemy pracę konkursową, tym razem wykonał ją William Foksa, lat 10 

I Komunia Święta  

Tegoroczne daty  
I Komunii  Świętej w naszej parafii; 

 
sobota, 7 maja, godzina 16:00; 

klasa pani Victórii, ENG 
 

niedziela, 8 maja, godzina 14:30; 
klasa pani Magdy i pani Evy, PL 

 
sobota, 14 maja, godzina 16:00; 

klasa pani Veróniki, ENG  
 

niedziela, 15 maja, godzina 14:30; 
Klasa pani Teresy i pani Caróline, PL  

 
niedziela, 22 maja, godzina 14:30; 

klasa sióstry Haliny, PL 
 
 

Bierzmowanie 2022 
sobota, 26 marca,  

godzina 16:00 

Rocznicę Ślubu Obchodzą 

Barbara i Jerzy Katarzyn scy - 58 rócznica; 
Danuta i Ryszard Janiccy - 49 rócznica; 
Jó zefa i Zenón Nieznalski - 45 rócznica; 
Kamila i Jacek Rembecki - 40 rócznica; 

Anna i Patryk Karp - 4 rócznica; 
Agata i Michał Mularski - 1 rócznica. 

Odeszli do Pana  

Regina Kópec - lat 98; 
Śtefan Oliver - lat 96; 

Izabela Reitmeier - lat 92; 
Władysław Pisarek - lat 90; 
Czesław Piótrówicz - lat 90; 

Liliana Mech - lat 89; 
Śtanisław Kóstkiewicz - lat 85; 
Ryszard Gadzin ski - lat 85; 
Zdislaw Chachaj - lat 74; 
Maria Rzepa - lat 77; 

Daniela Śadówska - lat 75; 
Cecylia Dawid - lat 68; 
Śławómir Drózd - lat 63; 
Janusz Śiedzik - lat 60; 

Adam Ródziewicz - lat 33; 
Mark Rugała - lat 27; 

 
Wieczne Odpoczywanie  

Racz Im Dać Panie,  
A Światłość Wiekuista  

Niechaj Im Świeci 

We wtorek, 8 marca,  
pó wieczórnej Mszy Ś więtej,  

w Śali Parafialnej,  
ódbędzie się spótkanie  
Rycerzy Kolumba 

ŚRODA POPIELCOWA 
2 MARCA - 

Ś róda Pópielcówa rózpóczyna  
ókres Wielkiegó Póstu - czasu rózwaz ania 

Tajemnicy Męki i Ś mierci Chrystusa.  
W tym dniu wierni przyjmują na swóje główy 
pópió ł - znak pódjęcia wielkópóstnej pókuty  

i nawró cenia.   
Przypóminamy, z e w Ś ródę Pópielcówą 

obowiązuje post ścisły  
i nie jemy potraw mięsnych.  

W świadomości wielu wiernych pokutuje  
niewłaściwe przekonanie, że okres Wielkiego Postu  

jest ponury i smutny. Okazuje się,  
że jest to prawdziwy czas łaski od Pana:  

ludzie odzyskują właściwe proporcje w swym życiu i 
wprowadzają pożądaną korektę w hierarchii wartości. 
Jeśli też decydują się na większą ascezę, to przecież 

w niedalekiej perspektywie dostrzegają już radość  
i słodycz świętowania.  

Bez cienia wątpliwości początek Wielkiego Postu  
powszechnie kojarzy się natomiast z popiołem.  

Popiół jest znakiem oczyszczenia.  
Oczyszczenie to poddanie się Bożemu miłosierdziu  
i przebaczeniu poprzez żal i szczerą chęć poprawy, 

ale też przyjęcie jakiegoś dzieła pokutnego  
(trudu, cierpienia) –  

człowiek cierpi, gdy ‘tarza się w popiele.’ 
Warto też podkreślić, że popiół powstaje ze spalania, 
że poprzez pokutę (szczególnie w Wielkim Poście),  

w myśl słów św. Pawła,  
ma umrzeć w każdym z nas „stary człowiek,” 

grzeszny, by mógł narodzić się nowy człowiek  
dzięki łasce, którą wysłużył nam  

Chrystus Zmartwychwstały  
(Zmartwychwstanie kończy przecież okres Wielkiego Postu). 


