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INTENCJE MSZALNE 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Joz 5, 9a. 10-12) 
Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę 

w Ziemi Obiecanej  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7) 

Wszyscy zobaczcie,  
jak nasz Pan jest dobry.  

 
DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 17-21) 

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie  
 

EWANGELIA (Łk 15, 1-3.11-32) 
Przypowieść o synu marnotrawnym  

Sandały wolności. 
W tej niezwykłej przypowieś ci, kto rą tak 
wielu komentatoro w nazywa Ewangelią  
w Ewangelii, uderza poś ro d tyśięcy faścynu-
jących wątko w jeden rzadko podejmowany. 
Oto po powrocie marnotrawnego śyna ojciec 
wręcza mu trzy znaczące dary, a wś ro d nich 
śandały. To dziwne. Nie daje śię przeciez  
obuwia komuś , kogo chcielibyś my juz   
zawśze miec  w domu. Sandały daje śię  
podro z nikom, wagabundom, nieśpokojnym 
duchom. Takim, kto rzy nie mogą uśiedziec  w 
miejścu. O w miłośierny ojciec z centralnej 
przypowieś ci Nowego Teśtamentu wie, z e 
śyn wielokrotnie jeśzcze opuś ci rodzinne 
gniazdo. I daje mu wolnoś c . Pozwala odcho-
dzic , jeś li tylko to odchodzenie prowokowac  
będzie do więkśzej tęśknoty i do powrotu. 
Ten Ojciec wie, z e kochac  moz na naprawdę 
tylko w wielkiej wolnoś ci. 
Panie Jezu, tak często odchodzę z domu 
Ojca, poszukując szczęścia i miłości tam, 
gdzie nie da się ich znaleźć. Ocal we mnie 
pragnienie powracania w ramiona  
Miłosiernego. Ty żyjesz i królujesz na  
wieki wieków. Amen.  

Poniedziałek 28 marca   

8:00 za śp. Melanię i Mikołaja Paluszkiewicz   

10:00 Rekolekcje  

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci   

19:00 Rekolekcje  

 za śp. Olgę i Tadeusza Kaczmarek - córka  

 i siostra  

 za śp. syna Karola i zmarłych z rodzin  

 Warych i Kołodziejczak - rodzice i brat   

 

Wtorek 29 marca   

8:00 w intencji Ojca Marcina Serwin OMI  

 z okazji urodzin  

10:00 Rekolekcje  

18:30 Droga Krzyżowa ( PL) 

19:00 Rekolekcje  

 za śp. Antoniego Nowak oraz Władysławę 

 i Józefa Piaseckich - rodzina  

 za śp. Wiktora Stojanowskiego - żona  

 i dzieci  

 

Środa 30 marca  

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla Roberta,  

 Grzegorza, Adama i Krzysztofa z rodziną 

 - rodzice  

 za śp. Stanisława Losek -  żona Aniela  

10:00 Rekolekcje  

19:00 Rekolekcje  

 za śp. Longina Kulinę w rocznicę śmierci 

 synowie z rodziną    

 

Czwartek 31 marca  

8:00 za śp. Jana Sondej w 13 rocznicę śmierci  

 - córka z rodziną  

10:00 Rekolekcje   

19:00 Rekolekcje  

 za śp. rodziców Juliannę i Franciszka  

 Choroszewskich - córki z rodzinami  

 za śp. Teresę Anioł - rodzina  

 
Piątek 1 kwietnia   

Pierwszy Piątek Miesiąca  
8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla Dylan ‘ a 

 z okazji 1 urodzin - Matka Chrzestna  

10:00 za śp. Helenę i Władysława Sroślak -  

 córka z rodziną  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla Nicole, Nicolasa, Alenzo  

 i ich rodziców - rodzice i dziadkowie  

 
Sobota 2 kwietnia   

Pierwsza Sobota Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 za zmarłych z rodzin Labenda,  

 Malendowicz i Suchecki  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 Michael ‘a z okazji 36 urodzin  

 

Niedziela 3 kwietnia   

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego  

9:30 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla córki Izabeli  

 DiCarlo z okazji 40 urodzin   
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Edwarda Kosjanik w 6 rocznicę 

 śmierci oraz za śp. Ryszarda  

 Żebrowskiego  

14:30 dziękczynna z prośbą o dalsze   

 błogosławieństwo Boże dla rodzin  

 Kolbów, Milewski i Oświeciński  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę 

 Matki Bożej z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla  Antoniny  

 i Mariana z okazji 53 rocznicy ślubu  

 - dzieci  

 

Intencja papieska  
na miesiąc kwiecień 2022  

 

Za pracowników służby zdrowia 
Mo dlmy śię, aby zaangaz owanie  
pracowniko w śłuz by zdrowia  

w opiekę nad ośobami chorymi i śtarśzymi, 
śzczego lnie w krajach najuboz śzych,  

było wśpierane przez rządy  
i lokalne wśpo lnoty.  

Przypominamy, z e intencje na  
Mśze S więte z intencjami zbiorowymi  
podajemy telefonicznie. Dziękujemy. 

        905.848.2420 
ŚRODA, 30.III. - NIE MA MSZY Z INTENCJAMI  

                          ZBIOROWYMI  

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; 

klaśa pani Victorii, ENG 
 

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

 
sobota, 14 maja, godzina 16:00; 

klaśa pani Veroniki, ENG  
 

niedziela, 15 maja, godzina 14:30; 
Klaśa pani Tereśy i pani Caroline, PL  

 
niedziela, 22 maja, godzina 14:30; 

klaśa śiośtry Haliny, PL 

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

         29 III., wtorek (PL) - Rekolekcjonista 
               

1 IV. , piątek (PL) -  
Korona Paśyjna  

 
5.IV., wtorek ( ENG ) - 

Młodziez  
 

8.IV., piątek ( PL ) -  
Apośtolat Złota Ro z a  

Droga Krzyżowa 

Droga Krzyz owa  
jeśt odprawiana w naśzym koś ciele  w  
poniedziałki dla dzieci, godz. 18:30, 

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

Chrzty 

Aurelia Rose Lambert  
córka Pauliny i Erik ‘a 

 
Liam Lawrence Lambert  

syn Pauliny i Erik ’a  

Rekolekcje Wielkopośtne w naśzej parafii,  
26 marca - 31 marca, prowadzi:  

O. Mariuśz Bośek OMI  
urodził śię 30 śtycznia 1977 
roku w Łukowie. Ukon czył  
I LO im. L. Kruczkowśkiego,  

w Tychach.  
Poprzez formację w Ruchu  

Oazowym odkrywa powołanie 
do bycia kapłanem i w 1996 roku wśtępuje  
do nowicjatu Miśjonarzy Oblato w Maryi  
Niepokalanej. Pierwśze ś luby śkłada  

8 wrześ nia, 1997 roku. 
 Kon czy Wyz śze Seminarium Duchowne  
w Obrze koło Wolśztyna i tam tez , w roku  
2003, przyjmuje ś więcenia kapłan śkie.  
Po dwuletnim okreśie pracy w parafii 

ś w. Tereśy od Dzieciątka Jezuś, w Siedlcach, 
otrzymuje pośłanie na miśję w Urugwaju.  

Tam, jako jedyny Polak, pracuje w  
międzynarodowej wśpo lnocie oblackiej,  

w latach 2005 – 2012, zajmując śię gło wnie  
duśzpaśterśtwem młodziez y oraz pracą  

na rzecz powołan . W 2013 roku otrzymuje  
nominację na śtanowiśko aśyśtenta  

w poznan śkiej Prokurze Miśyjnej oraz  
preześa śtowarzyśzenia Oblacka  

Pomoc Misjom „LUMEN CARITATIS”.  
Obecnie pośługuje jako miśjonarz ludowy 

będący częś cią wśpo lnoty  
nowo budującej śię parafii w Opolu.  

W biez ącą niedzielę, 27 marca,  
we wśzyśtkich koś ciołach  

Archidiecezji Toronto, a więc i w naśzym,  
zbierana jeśt druga śkładka  

z przeznaczeniem na SHARELIFE. 
Bo g Zapłac  za Waśzą hojnoś c   

na cele charytatywne SHARELIFE. 

Przypowieś c  o śynu marnotrawnym nalez y do najbardziej znanych śło w Jezuśa. Właś ciwie jeśt to przypowieś c  o ojcu, kto ry okazuje bezgraniczne miłośierdzie śwemu młodśzemu śynowi,  
a śtarśzego uczy, z e nie moz na poprześtawac  na śprawiedliwoś ci. Nie ma śprawiedliwoś ci bez miłośierdzia i nie ma miłośierdzia bez przebaczenia.   

Boz e Miłośierdzie jeśt jednocześ nie ojcowśkie i macierzyn śkie. Jego owoce to nowe z ycie człowieka, kto ry ponownie odnajduje dom i odzyśkuje godnoś c .  
Bezmiar miłośierdzia Boz ego wprawia w najwiękśze zdumienie: „On to dla naś grzechem uczynił Tego, kto ry nie znał grzechu, abyś my śię śtali w Nim śprawiedliwoś cią Boz ą”.  
Bo g okazał miłośierdzie grześznej ludzkoś ci do tego śtopnia, z e w śwoim Synu wśzedł najgłębiej jak to moz liwe w rzeczywiśtoś c  grzechu, wręcz utoz śamiając śię z grześznikami.  

Kaz dy, kto jak śyn marnotrawny decyduje śię na powro t do Ojca, moz e zawśze liczyc  na Jego miłośierdzie. Nigdy nie jeśt za po z no na nawro cenie ani z aden grzech nie jeśt tak wielki,  
iz by uniemoz liwiał Boz e przebaczenie. Skruśzony grześznik otrzymuje dar nowego początku, dzięki czemu droga, kto rą przebył, prowadzi go do wdzięcznoś ci i uwielbiania Boga.  

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

w Sali Parafialnej.  

Grupa Przyjacio ł Miśji Oblackich  
przy naśzej parafii  

organizuje akcję pomocy na  
MADAGASKAR 

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

Ofiary  moz na złoz yc  dziś , w niedzielę,  
27 marca, w śali parafialnej  

lub wypełnic  formularz i wyśłac   
wraz z czekiem na adreś Prokury Miśyjnej.  

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

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

w naszym kościele 
śerdecznie zapraśza  

Wśzyśtkich  
na koncert muzyczny  
na rzecz POKOJU, 

z okazji rocznicy ś mierci  
Św. Jana Pawła II 

wstęp; wolne datki,  
a cała uzbierana śuma  

przeznaczona będzie na pomoc UKRAINIE. 

              ZAPRASZAMY!  

wtorek, 29 marca, 
URODZINY  

OJCA  
MARCINA SERWIN OMI 

 
 Z okazji urodzin  

życzymy Ojcu; 
siły, wytrwałości, cierpliwości,  

niezachwianej wiary, 
niezawodnej nadziei,  

dalszego błogosławieństwa Bożego 
oraz światła Ducha Świętego  

w dalszej posłudze duszpasterskiej  

Sto Lat, Ojcze!! 

W tą sobotę, 26 marca,  
86 młodych osób z naszej parafii  

przyjęło śakrament bierzmowania z rąk  
Biśkupa Ivan ’a Camilleri.  

Serdeczne gratulacje składamy  
wszystkim bierzmowanym,  

a podziękowania kierujemy pod  
adreśem rodzico w i katecheto w,  

kto rzy pomogli przygotowac  młodziez   
do tego waz nego wydarzenia:  

O. Marcin Serwin OMI,  
Sr. Halina Pierożak, Monika Manturowicz,  

Claudia Ogórek, Paulina Pacheco,  
Emily Smółko, Justyna Armatowicz,  

Mateusz Chrzanowski, Kacper Prymicz,  
Patricia Machnio, Julia Smółko,  

Klaudia Cichy, Eva Labenda,  
Victoria Wszeborowski, Magda Hofman. 

Wielkanocna  
Zbiórka Żywności  

W dniach 3.IV.  - 10.IV.,  
Rycerze Kolumba  

organizują ś wiąteczną zbio rkę z ywnoś ci  
dla Mississauga Food Bank . 

Z ywnoś c  moz na śkładac   
do pojemniko w przy wejś ciu do koś cioła.  

Prośimy o konśerwy, puśzki, ryz ,  
makaron, kawę, herbatę, śłoiki i 

wśzelką z ywnoś c  niepśująca śię śzybko,  
z waz ną datą uz ywalnoś ci. 

W niedzielę, 3 kwietnia, natomiaśt,  
Rycerze Kolumba zapraśzają  

do nabycia tablic 
„ Chrystus Zmartwychwstał”  

przy wejś ciu do naśzego koś cioła. 
Cały docho d ze śprzedaz y tablic  

przeznaczony będzie na  
Domy Dziecka w Polsce.  

Sakrament Bierzmowania 2022 

Bierzmowanie dorosłych & RCIA  
Próba dla dorośłych przygotowujących śię  
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania  
oraz dla ucześtniko w programu RCIA  
odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia,  

o godzinie 13:30 w kościele.  
W miarę moz liwoś ci prośimy przyjś c   
razem ze ś wiadkiem śakramentu.  

Odeszli do Pana  
 ś p. Stanley Jabłon śki, lat 96         ś p. Leokadia Czerepak, lat 92 
ś p. Cześław Piotrowicz, lat 90       ś p. Helena Prelich, lat 90 
ś p. Tereśa Z o łtowśka, 82          ś p. Danuta Bartczak, 70 

 
Wiecznie Odpoczywanie Racz Im Dać Panie, a Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci.  


