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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 3, 1-8a. 13-15) 
Powołanie Mojżesza  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11) 
Pan jest łaskawy,  

pełen miłosierdzia.  
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10, 1-6. 10-12) 
Życie Izraela na pustyni  

jest zapowiedzią rzeczy przyszłych  
 

EWANGELIA (Łk 13, 1-9) 
Jeśli się nie nawrócicie,  

wszyscy podobnie zginiecie  

Bóg zemsty czy miłosierny Ojciec? 
Nie grzeszyć z lęku przed Bożą pomstą – 
jakże to częsty motyw. Czyż nie słuchali-
śmy kazań o nierychliwym, lecz sprawie-
dliwym Bogu, który za nasze grzechy  
pomści się w swoim czasie? Tak, niczym 
nie różnimy się od tych mieszkańców 
Jerozolimy, przychodzących do Jezusa z 
pytaniem o sens morderstw Piłata i  
katastrofy budowlanej. Dlaczego zginęli 
ci właśnie, a nie inni, stojący tuż obok?  
Za jakie grzechy? Jezus cierpliwie i  
wytrwale, lecz przecież nie bez silnych 
emocji, tłumaczy, że nie tak działa Bóg. 
Gdyby tak było, czy ostałby się ktokol-
wiek z nas? Czy świat, z całym swoim 
okrucieństwem, grzechem, pierworod-
nym rozłamem nie powinien zapaść się  
w jednej chwili w niebyt? Tymczasem 
trwa, bo On, Przedwieczny, wciąż wierzy 
w nasze nawrócenie. 
Panie Jezu, tyle razy spadł na mnie gniew 
namiestników, zawaliły się nade mną  
wieże mojej pychy. Nie pozwól mi nigdy 
zwątpić w dobroć Boga. Ty żyjesz i  
królujesz na wieki wieków. Amen. 

Poniedziałek 21 marca   

8:00 za śp. Kazimierę Bartoszek - mąż i dzieci  

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci   

19:00 za śp. Bronisława Iwanek oraz rodziców  

 i braci - córka z rodziną  

 za śp. Helenę Graff - córka z rodziną  

 

Wtorek 22 marca   

8:00 za śp. Mieczysława Feret w 25 rocznicę 

 śmierci - żona z dziećmi  

18:30 Droga Krzyżowa ( ENG ) 

19:00 za śp. Grażynę Rafacz - Jolanta z rodziną 

 z prośbą o pokój na świecie i nawrócenie 

 Rosji   

 

Środa 23 marca  

8:00 za śp. Annę Ozga w 10 rocznicę śmierci 

 - córki z rodzinami  

 za wszystkich zmarłych z rodzin Ślawski  

 i Fijałkowski - syn z rodziną  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 24 marca  

8:00 za śp. Lidię i Mariana Kowalskich 

 - córka z rodziną  

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże dla Julii i Dawida  

 za śp. Katarzynę i Franciszka Obłąk - 

 rodzina   

 w intencji Przyjaciół Misji  

 

Piątek 25 marca  

8:00 z prośbą o zgodę i jedność w rodzinie  

 i poszanowanie godności każdego  

 człowieka - Joanna i Jerzy Cierpich  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 w intencji dzieci nienarodzonych i rodzin 

 podejmujących adopcję duchową -  

 Grupa Pro - Life  

 za śp. Emilię Ligęza - siostra Maria  

 z rodziną 

 

Sobota 26 marca  

Rozpoczynamy Rekolekcje PL 
8:00 za śp. Fryderyka Wiśniowskiego  

 - rodzina Niemiec  

16:00 Bierzmowanie  
 za śp. Karolinę i Joseph ‘ a Bernad oraz  

 Stefana Budzińskiego - Helena i Chester  

 z rodziną  

19:00 Rekolekcje  
 za śp. Zofię i Stanisława Paluch - syn  

 z rodziną  

 

Niedziela 27 marca  

Rekolekcje  
8:00 za śp. Marię i Mariana Krak, Krystynę  

 Grabowską i Lorę Krajewską - wnuczka  

 Agnieszka z rodziną  

9:30 za śp. Gustawa Zelek - żona     
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Mariana Cisło w 4 rocznicę śmierci  

 - syn z rodziną  

14:30 dziękczynna z prośbą o dalsze   

 błogosławieństwo Boże dla Heleny i Jana  

 Kołpak z okazji 44 rocznicy ślubu  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. Ryszarda Plewa w 2 rocznicę  

 śmierci  
 

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.  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

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 

Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!  

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH 
DROGĘ  KRZYŻOWĄ  

 
22 III., wtorek (ENG) -  

Wspó lnóta Ródzin Jana Pawła II 
 

25 III., piątek (PL) -                
Krucjata Wyzwólenia Człówieka 

               
29 III., wtorek (PL) - Rekólekcjónista 

               
1 IV. , piątek (PL) -  
Kóróna Pasyjna  

 
5.IV., wtorek ( ENG ) - 

Młódziez  
 

8.IV., piątek ( PL ) -  
Apóstólat Złóta Ró z a  

Droga Krzyżowa 

Dróga Krzyz ówa  
jest ódprawiana w naszym kós ciele  w  
poniedziałki dla dzieci, godz. 18:30, 

we wtorki po angielsku, 
a w piątki po polsku, o godzinie 18:30.  

Grupa Kolbe Pro-Life zaprasza  
do przyłączenia się do akcji  

40 Dni dla Życia –  
glóbalnej kampanii módlitewnej w  

obronie życia nienarodzonych dzieci.  
Gorąco zachęcamy całą parafię do  

włączenia się w modlitwę w obronie  
życia nienarodzonych dzieci  zagrożonych aborcją. 

Wystarczy godzina Twojego czasu.  

Grupa Pró - Life zaprasza dó pódjęcia  
DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO, 

będzie ona miała miejsce w piątek, 25 marca,  
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego -  

Dzien  Ś więtós ci Z ycia, 
pó Mszy s więtej, ó gódzinie 19:00.  

Wszystkie ósóby pódejmujące adópcję  
będą wpisane dó specjalnej księgi 

Duchówej Adópcji przy naszej parafii. 
 

http://www.duchowaadopcja.info 
/duchowa-adopcja-dziecka-

poczetego.html  
 

Krystyna 905.897.0550 
 

Zapraszamy Wszystkich. 
Kolbe Pro Life  

Pro - Life  
40 Dni dla Życia  

Duchowa Adopcja  

W tą niedzielę, po Mszy Świętej,  
Chórek Jubileusz 2000  

zaprasza na pączki. 
* W sprzedaży jest jeszcze kawa,  
a wszelki dochód z tej sprzedaży  

zostanie przeznaczony  
na pomoc Ukrainie. 

Serdeczne Bóg Zapłać za Wasze wsparcie! 

Chrzty 

Nina Lomotowski 
córka Magdaleny i Adama 

 
Adam Conrad Michalik 

syn Angeliki i Daniela   

W bieżącą niedzielę,  
20 marca,  

dódatkówa składka  
będzie przeznaczóna na  

Fundusz Remontowy naszego kościoła, 
Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

Rekólekcje Wielkópóstne w naszej parafii,  
26 marca - 31 marca, będzie prowadził:  

O. Mariusz Bósek OMI 
uródził się  

30 stycznia 1977 róku 
w Łukówie. Ukón czył  

I LO im. Leóna  
Kruczkówskiegó,  

w Tychach. Póprzez  
fórmację w Ruchu 
Oazówym ódkrywa 
pówółanie dó bycia 
kapłanem i w 1996 

róku wstępuje dó nówicjatu Misjónarzy  
Oblató w Maryi Niepókalanej. Pierwsze s luby 

składa 8 wrzes nia, 1997 róku. 
 Kón czy Wyz sze Śeminarium Duchówne  
w Obrze kółó Wólsztyna i tam tez  w róku  
2003 przyjmuje s więcenia kapłan skie.  
Pó dwuletnim ókresie pracy w parafii 

s w. Teresy ód Dzieciątka Jezus, w Śiedlcach, 
ótrzymuje pósłanie na misję w Urugwaju.  

Tam, jakó jedyny Pólak, pracuje w  
międzynaródówej wspó lnócie óblackiej  

w latach 2005 – 2012, zajmując się głó wnie 
duszpasterstwem młódziez y óraz pracą  

na rzecz pówółan . W 2013 róku ótrzymuje 
nóminację na stanówiskó asystenta  

w póznan skiej Prókurze Misyjnej óraz prezesa 
stówarzyszenia Oblacka Pomoc Misjom 

„LUMEN CARITATIŚ”. Obecnie pósługuje jakó 
misjónarz ludówy będący częs cią wspó lnóty 

nówó budującej się parafii w Opólu.  

Natómiast, w następną niedzielę, 27 marca,  
we wszystkich kós ciółach  

Archidiecezji Tóróntó, a więc i w naszym,  
zbierana będzie druga składka  

z przeznaczeniem na SHARELIFE. 
Bó g Zapłac  za Waszą hójnós c   

na cele charytatywne SHARELIFE. 

Głó wna mys l teólógiczna czytan , tej niedzieli, zóstała tylkó zarysówana w tytule, a zapówiedziana we wstępie.  
Pótrzebę ódnówy stałą, nie dórywczą, uzasadnia zawsze prawda ó człówieku, ó któ rej bądz  łatwó się zapómina dzis  zwłaszcza, gdy rózmywa się samó pójęcie grzechu,  

bądz  gdy przesadnie się ją przedstawia jakó stan wręcz nieuleczalny, có zniechęca dó wysiłkó w w strónę póprawy. Ale móz e jeszcze waz niejsza dla nas jest dzis  ukazana przez Kós ció ł  
prawda ó Bógu, któ ry pragnie naszej ódnówy. Dawał zas  tegó liczne dówódy na wszystkich etapach dziejó w zbawienia pó tó, by człówiek zrózumiał,  

z e stałej skłónnós ci dó óddalania się ód Bóga nalez y przeciwstawic  ró wnie stałe pówracanie dó Niegó. Mótywacja tak ujętegó nawracania się – niejakó z wdzięcznós ci dla miłósiernegó Bóga –  
jest ó wiele głębsza i w skutkach trwalsza ód naturalnegó lęku przed nieuchrónną karą, któ ra tyle razy spadała na lud Bóz y, a przeciez  Bó g wzywał dalej dó pókuty.  

Jegó zabiegi nieustannie trwają. W óbecnym etapie zbawczegó planu Miłósierny Jezus Chrystus umóz liwia raz na zawsze, i tó kaz demu,  
nieustanne kórzystanie z ówócó w swegó Odkupienia przez sakramenty: pójednania i Eucharystię. Niechz e ta Jegó óferta skłania nas dó tegó,  

by chętnie i regularnie z nich kórzystac , jak tegó wymaga óczekiwany przez Bóga próces naszej stałej ódnówy.  

sobota, 26 marca, godzina 10:00 rano; 
spotkanie lektorów i szafarzy 

w Sali Parafialnej  

Grupa Przyjació ł Misji Oblackich  
przy naszej parafii  

órganizuje akcję pómócy na  
MADAGASKAR 

„DAJ MALGASZOM WĘDKĘ ZAMIAST RYBY-
WIELKI POST 2022.” 

Ofiary będzie móz na złóz yc  w niedzielę,  
27 marca, w sali parafialnej  

lub wypełnic  fórmularz i wysłac   
wraz z czekiem na adres Prókury Misyjnej.  

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

WAŻNE!! 
Próba dla kandydatów do bierzmowania 

óraz dla ich świadków ódbędzie się  
w czwartek, 24 marca. 

Kandydaci oraz świadkowie  
spotykają się w kościele , o godzinie 19:40. 

Obecność obowiązkowa. 

SOBOTA, 2 KWIETNIA, Godzina 20:00 
Ensemble Con Brio de Montreal , 

w naszym kościele 
serdecznie zaprasza 

Wszystkich  
na kóncert muzyczny 
na rzecz POKOJU, 
z ókazji rócznicy 

s mierci  
Św. Jana Pawła II 

wstęp; wolne datki,  
a cała uzbierana suma  
przeznaczóna będzie                   
                       na pómóc UKRAINIE. 

              ZAPRASZAMY!  

ŚPRAWOZDANIE FINANŚOWE ZA ROK 2021 
znajdą Pan stwó w hall’u kós cióła. 

Piątek, 25.III.,  
spótkanie Komisji Kościelnej,  
pó Mszy Ś więtej wieczórnej.  

CZWARTEK, 24.III.,  
SPOTKANIE KOŁA PRZYJACIÓŁ MISJI  

PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ  


