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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 4-10) 
Wyznanie wiary ludu wybranego  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15) 
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Rz 10, 8-13) 

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia  
 

EWANGELIA (Łk 4, 1-13) 
Jezus przebywał w Duchu Świętym  

na pustyni i był kuszony  

Chrystus jedyną nadzieją w pokusach. 
Początek dzisiejszej Ewangelii przywodzi 
na myśl zielone i kwitnące ziemie,  
zroszone przez wody Jordanu, a także 
kamienistą pustynię Judei. Oba te miejsca 
są polem działania Ducha. Tak też powin-
no być w naszym życiu. Zarówno chwile 
radości i obfitości, jak też chwile smutku  
i bólu mają być wypełnione obecnością 
Bożą. Chrystus kuszony na pustyni nie 
ulega pokusom. Zemstę diabła znamy z 
opisu Męki Pańskiej: na krzyżu dokonało 
się ostatnie kuszenie. Jezus mógł udo-
wodnić, że jest Synem Bożym, i uniknąć 
śmierci, ale wtedy życie każdego z nas już 
na zawsze byłoby pustynią, z dala od 
ożywczych wód Jordanu. 
Panie Jezu, nigdy nie powiem: Jeśli jesteś 
Synem Bożym…  
Wiem, że jesteś Mesjaszem, jedyną nadzie-
ją w pokusach na pustyni mojego serca.  
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.  

Poniedziałek 7 marca   

8:00 za śp. Edmunda, Barbarę i Genowefę  

 Cyzio - Wiesława z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci   

19:00 za śp. Zofię i Eugeniusza Kozacz - synowa  

 z rodziną  

 za śp. Antoniego Oleszczuk oraz rodziców 

 z obojga stron  

 

Wtorek 8 marca   

8:00 za śp. Zofię i Jana Siemaszko oraz  

 zmarłych z rodziny - dzieci  

18:30 Droga Krzyżowa ( ENG ) 

19:00 za śp. Kazimierza Foremny w 3 rocznicę 

 śmierci, śp. Janinę i Stanisława Niziołek  

 oraz Wincentego Rajchel - rodzina Rygiel 

 za zmarłych z rodzin Sulej, Wójcik  

 i Kostrubiec - wnuczka z rodziną  

 

Środa 9 marca  

8:00 za śp. Stanisława Szafranek w 3 rocznicę 

 śmierci - siostra z rodziną  

 za śp. Antonię Mońka - rodzina Zamarlik 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 10 marca  

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 córek Izabeli i Krystyny oraz ich dzieci  

19:00 za śp. Julię Czerepak - dzieci i wnuki  

 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel - córka  

 z rodziną 

 

Piątek 11 marca  

8:00 za śp. Władysławę Koza w 2 rocznicę 

 śmierci - córka Barbara  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za zmarłych rodziców i rodzeństwo  

 - córka i siostra Zuzanna 

 za śp. Albinę i Jana Broźny oraz ich  

 synów Kazimierza i Jana - syn z rodziną  

 

Sobota 12 marca  

8:00 za śp. Sławomira Kotowskiego w  

 1 rocznicę śmierci - rodzice i siostra  

17:00 za śp. mamę Lucynę Ulecką w 27  

 rocznicę śmierci - syn i córka z rodzinami 

19:00 za śp. Genowefę i Tadeusza Gabiga  

 

Niedziela 13 marca  

8:00 za śp. Zdzisława Panasiewicza - córka  

 z rodziną  

9:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 Grayson’ a Kucz w 1 rocznicę Chrztu  

 Świętego - dziadkowie  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Julię Czerepak w 1 rocznicę  

 śmierci oraz Aleksandra Czerepak  

 w 5 rocznicę śmierci - dzieci i wnuki    

14:30 za śp. Romana Janusz w 10 rocznicę  

 śmierci - córki z rodziną  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. Mieczysława i Stanisława  

 Wspaniały - syn Krzysztof  

 

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. 

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 

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

w Śali Parafialnej, ódbędzie się spótkanie  
Rycerzy Kolumba 

Inwazja Rósji na Ukrainę trwa. Od zeszłegó tygódnia Ukraina pógrąz óna jest w wójnie. Wraz z inwazją rósyjskich sił zbrójnych, na Ukrainę zawitały głó d, przemóc i kryzys humanitarny.  
W ódpówiedzi na prós bę parafian, Archidiecezja Tóróntó pódjęła decyzję ó rózpóczęciu akcji pómócy humanitarnej na rzecz pómócy Ukrainie.  

Śetki tysięcy óbywateli Ukrainy zóstałó juz  zmuszónych dó ópuszczenia swóich dómó w, w pószukiwaniu pómócy w sąsiednich krajach.  
Według szacunkó w Organizacji Naródó w Zjednóczónych liczba uchódz có w z Ukrainy móz e dójs c  nawet dó pięciu miliónó w, w zalez nós ci ód przebiegu wójny. 

 Za sprawą Papiez a Franciszka, tegóróczna Ś róda Pópielcówa i póst były dniem módlitwy ó rychły pókó j na Ukrainie. Tegó dnia i kaz degó kólejnegó,  
będziemy wdzięczni za kaz dą ófiarę na rzecz tegó kraju. Wszystkie ófiary na ten cel nasza parafia przekaz e niezwłócznie dó Prókury Misyjnej na Ukrainie. 

 Wszyscy któ rzy pragną pómó c prószeni są ó składanie ófiar online, przez naszą strónę internatówą kolbe.ca, wybierając naszą parafię óraz zaznaczając w notatce: UKRAINA,  
 lub składając czek w parafii wystawióny na: St. Maximilian Kolbe Parish - Ukraina, jak również używając kopertek wystawionych w hall’ u naszego kościoła;  

(prosimy wpisać państwa numer ), tez  z zaznaczeniem UKRAINA. Ofiary można składać w biurze każdego dnia,  
a w niedzielę, 13 marca, będzie miała miejsce druga składka ró wniez  przeznaczóna na pómóc Ukrainie.  

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

W niedzielę, 6 marca,  
przy wejs ciach dó naszegó kós cióła, 

Chórek Jubileusz 2000 
zaprasza dó zakupu  

Kartek Wielkanocnych.  
 

ZAPRAŚZAMY WŚZYŚTKICH DO ICH NABYCIA!  

Wielkanocna Sprzedaż Kartek  

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH 
DROGĘ  KRZYŻOWĄ  

 
  4 III., piątek (PL) - Grupa Pró - Life  

 
8 III., wtorek ( ENG) - Harcerze 

 
11 III., piątek (PL) -  

Ródzina Ró z anca Ś więtegó 
 

15 III., wtorek (ENG) - Rycerze Kólumba 
 

18 III., piątek (PL) - Kós ció ł Dómówy  
 

22 III., wtorek (ENG) -  
Ministranci 

 
25 III., piątek (PL) -                

Krucjata Wyzwólenia Człówieka 
               

29 III., wtorek (PL) - Rekólekcjónista 
               

1 IV. , piątek (PL) -  
Wspó lnóta Jana Pawła II 

 
5.IV., wtorek ( ENG ) - 

Młódziez  
 

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

 
 

Nie z ałujmy czasu i ódwagi,  
aby w tym zlaicyzówanym dzis  s wiecie  

pókazac , z e mócnó trwamy przy  
Chrystusówym Krzyz u – 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”.  
Śerdecznie zapraszamy dó naszegó kós cióła  

na wspó lną módlitwę   
i rózwaz anie Męki Pan skiej.  

Gorzkie Żale w każdą niedzielę  
o godz. 18:00 . 

Z większą ódwagą i radykalniej  
ótwó rzmy 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 pós ró d nas nie będzie juz  ósó b  
i ródzin, któ re cierpią z pówódu  
nałógu pijan stwa, nikótynizmu,  

czy narkómanii.  
Obok Ołtarza Relikwii jest wyłożona  

Księga Trzeźwości, w której można złożyć 
zobowiązanie podjęcia abstynencji  

na okres Wielkiego Postu.  

Droga Krzyżowa 

W głębszym i ówócniejszym przez ywaniu  
s więtegó czasu Wielkiegó Póstu  

mają pómó c nam nabóz en stwa pasyjne.  
I tak: Dróga Krzyz ówa  

będzie ódprawiana w naszym kós ciele  w  
poniedziałki dla dzieci, godz. 18:30, 

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

Gorzkie Żale  

Grupa Kolbe Pro-Life zaprasza  
do przyłączenia się do akcji  

40 Dni dla Życia –  
glóbalnej kampanii módlitewnej w  

obronie życia nienarodzonych dzieci.  
W naszej parafii akcja ta przybiera fórmę  

cichej módlitwy w Kaplicy Adóracji  
i trwa przez czas Wielkiegó Póstu.  

Gorąco zachęcamy całą parafię do  
włączenia się w modlitwę w obronie  

życia nienarodzonych dzieci.  
Wystarczy godzina Twojego czasu.  

Grupa Pró - Life zaprasza dó pódjęcia  
DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA  

POCZĘTEGO, 
będzie óna miała miejsce w piątek, 25 marca, 
w Uróczystós c  Zwiastówania Pan skiegó - 

Dzien  Ś więtós ci Z ycia.  
Uróczyste przyrzeczenie  

duchówej adópcji ódbędzie się  
pó Mszy s w., ó gódzinie 19:00.  

Na czym pólega Duchówa Adópcja?  
Duchówa Adópcja jest módlitwą w  

intencji dziecka zagróz ónegó zabiciem w 
łónie matki. Trwa dziewięc  miesięcy i pólega 
na códziennym ódmawianiu jednej tajemnicy 
Ró z an ca Ś więtegó óraz kró tkiej módlitwy  

w intencji dziecka i jegó ródzicó w.  
Bardzó górącó zachęcamy dó włączenia się  
w tą akcję, któ ra có róku ratuje wiele istnien  

ludzkich ód abórcji.  
Fórmularze zgłószeniówe znajdują się  

przy wejs ciu dó kós cióła óraz  
Kaplicy Adóracji. Pó więcej infó:  

 
http://www.duchowaadopcja.info 

/duchowa-adopcja-dziecka-
poczetego.html  

 
óraz Krystyna 647-892-3774.  

Pro - Life  
40 Dni dla Życia  

Duchowa Adopcja  
Dziecka Poczętego Księga Trzeźwości  

W tą niedzielę, pó Mszy Ś więtej  
Młódziez  zaprasza na kawę i pączki -  

móz na juz  sóbie usiąs c ,  

Będą też dostępne pierogi.  
NOWOŚĆ:  

można płacić kartą płatniczą. 
ŚERDECZNIE ZAPRAŚZAMY  
I Z YCZYMY ŚMACZNEGO! 

NIEDZIELA, 13.III -  
Zmiana czasu; przestawiamy zegarki  

ó gódzinę dó przódu. 

Rózpóczęlis my nówy ókres  
róku liturgicznegó, jakim jest Wielki Póst. 

Przez ywamy dzisiaj  
Pierwszą Niedzielę Wielkiegó Póstu.  

Jest tó czas pókuty i  
przemiany własnegó z ycia.  

W tym s więtym czasie 40-dniówej pókuty,  
póprzez módlitwę óraz rózwaz anie  

Męki Pan skiej  
przygótówujemy się takz e  

dó ówócnegó przez ycia radósnych s wiąt  
Zmartwychwstania Pan skiegó.  

Wpatrzeni w Ukrzyz ówanegó Zbawiciela,  
któ ry dla nas wyrzekł się wszystkiegó  

i złóz ył w  ófierze swóje z ycie,  
z óchóczym sercem  

pódejmujmy w Wielkim Pós cie  
trud dóbrówólnegó umartwienia,  

jakó wynagródzenie za nasze grzechy. 
 Zró bmy dóbre póstanówienia,  

pówstrzymujmy się ód udziału w głós nych 
 rózrywkach, ód spóz ywania napójó w  
alkóhólówych, palenia papierósó w,  
aby w ten spósó b wynagródzic  Bógu  

grzechy pijan stwa, 
 rózwiązłós ci, języka, nieuczciwós ci i  

braku pókóry.  


