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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 43, 16-21) 
Obietnica nowego wyzwolenia  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

(Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6) 
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Flp 3, 8-14) 

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, 
dojdę do powstania z martwych  

 
EWANGELIA (J 8, 1-11) 

Od tej chwili już nie grzesz 

Jezus umie spojrzeć w serce. 
W dzisiejszej Ewangelii stoimy na granicy 
ciemności i światła. Oto kończy się noc  
i z nastaniem świtu do Jezusa zostaje 
przyprowadzona pewna kobieta, której 
życie utonęło w grzechu. Spotkanie nie 
przypomina spowiedzi: nie został  
spełniony żaden jej warunek. Nawet nie 
można mówić o dobrowolności,  
bo tę biedną kobietę przywleczono przed  
oblicze Jezusa wbrew jej woli. Tymcza-
sem otrzymuje ona rozgrzeszenie; nawet 
bez wyznania win, bez uderzenia się w 
piersi. Dzieje się tak, bo Jezus umiał  
spojrzeć w jej serce; bo ta kobieta była 
dla Niego dowodem, że nikt nie jest  
szczęśliwy w grzechu. Postanowił ją 
uszczęśliwić, tak jak chce uszczęśliwić 
każdego z nas, gdy złamani przychodzimy 
do Niego prosić o miłosierdzie. 
 
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że każdego 
dnia jesteś gotów spotkać się ze mną  
i powiedzieć mi: Idź, lecz odtąd już nie 
grzesz. Ty żyjesz i królujesz na wieki  
wieków. Amen.  

Poniedziałek 4 kwietnia  

8:00 za śp. Stanisława Zabielskiego - syn z 

 rodziną  

 za śp. Bronisława Jastrzębskiego w  

 2 rocznicę śmierci - Katarzyna z rodziną  

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci   

19:00 za śp. Tomasza Myak i Marię Zych  

 - rodzina   

 

Wtorek 5 kwietnia   

8:00 za śp. Marię Antonik w 7 rocznicę śmierci 

 - syn i rodzina  

10:00 w intencji Klubu Seniora  

18:30 Droga Krzyżowa ( ENG) 

19:00 za śp. Helenę i Andrzeja Szutka  

 - Helena z rodziną  

 

Środa 6 kwietnia   

8:00 za śp. Marię i Karola Iglar - córka  

 z rodziną   

 za śp. Eddy, Katarzynę i Władysława  

 Niedziela oraz Walentego Siuda  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 
Czwartek 7 kwietnia  

Pierwszy Czwartek Miesiąca  
8:00 za śp. Franciszka Błęka i księdza 

 Jana Chlebek - rodzina  

 za śp. Weronikę i Bolesława  

 Gwiazdowskich - syn i synowa  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

 Złota Róża  

 
Piątek 8 kwietnia   

8:00 za śp. Julię i Franciszka i zmarłych  

 z rodziny  

18:30 Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 za śp. Lucjana Stachal i Władysława  

 Brzozowskiego - rodzina  

 dziękczynno - błagalna o zdrowie i  

 Błogosławieństwo Boże dla rodzin 

 Kaczmarczyk i Babiarz  

 
Sobota 9 kwietnia   

8:00 w intencji Panu Bogu wiadomej  

 - Wiesława  

17:00 za śp. Christopher ‘ a Motyka  

 - Władysława Zegliński  

19:00 za śp. Annę Piechocką w 1 rocznicę  

 śmierci - córka Agnieszka z rodziną 

 
Niedziela 10 kwietnia   

Niedziela Palmowa  
8:00 za śp. Annę i Stanisława Guzda - syn  

 z rodziną  

9:30 za śp. Sabinę i Henryka Ziółkowskich  

 - Lucy Dworak z rodziną  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Krystynę i Dominika Nowackich  

 - córka z rodziną  

14:30 za śp. Alinę Kozłowską w 1 rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

18:00 Gorzkie Żale  

19:00 za śp. syna Karola Warych w 1 rocznicę 

 śmierci i zmarłych z rodzin Warych  

 i Kołodziejczak  

 

Intencja papieska  
na miesiąc kwiecień 2022  

 

Za pracowników służby zdrowia 
Mó dlmy się, aby zaangaz ówanie  
pracównikó w słuz by zdrówia  

w ópiekę nad ósóbami chórymi i starszymi, 
szczegó lnie w krajach najubóz szych,  

byłó wspierane przez rządy  
i lókalne wspó lnóty.  

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. 

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 

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

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.  

Czytanie z Ewangelii według s w. Jana przypómina ó miłósierdziu Jezusa ókazanym kóbiecie óskarz ónej ó cudzółó stwó. Upókórzóna i skazana na ókrutną s mierc  przez ukamienówanie  
ótrzymała nówe z ycie. Jej dramat miał się tez  stac  swóistym kuszeniem Jezusa, w któ rym wydawałó się, z e kaz da ódpówiedz , któ rej udzieli, óbró ci się przeciwkó Niemu.  

Ale, nie lekcewaz ąc grzechu kóbiety, Jezus wskazał, z e w jej przypadku jawne stałó się tó, czegó inni dópuszczają się w ukryciu. Nie pózwólił, aby i On był jej óskarz ycielem, lecz zapytał:  
„Któ z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Nikt nie rzucił, bó Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem pó ziemi. Zapewne ci, któ rzy byli ciekawi, có pisał,  

przeczytali własne grzechy i zaczęli ódchódzic . Zamiast s mierci i pótępienia kóbieta ótrzymała dar miłósierdzia i przebaczenia.  
Usłyszała: „Idz  i ódtąd juz  nie grzesz”. Dzięki przebaczeniu miała przed sóbą nówą przyszłós c .  

Radós c  tej kóbiety staje się ró wniez  naszym udziałem wtedy, gdy tak jak óna dóstępujemy Chrystusówegó miłósierdzia i przebaczenia.  

W TĄ SOBOTĘ, 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!  

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

órganizują s wiąteczną zbió rkę z ywnós ci  
dla Mississauga Food Bank . 

Z ywnós c  móz na składac   
dó pójemnikó w przy wejs ciu dó kós cióła.  

Prósimy ó kónserwy, puszki, ryz ,  
makarón, kawę, herbatę, słóiki i 

wszelką z ywnós c  niepsująca się szybkó,  
z waz ną datą uz ywalnós ci. 

W tą niedzielę, 3 kwietnia, natómiast,  
Rycerze Kólumba zapraszają  dó nabycia tablic 

„ Chrystus Zmartwychwstał”  
przy wejs ciu dó naszegó kós cióła. 
Cały dóchó d ze sprzedaz y tablic  

przeznaczóny będzie na Domy Dziecka w Polsce.  

Bierzmowanie dorosłych & RCIA  
Próba dla dórósłych przygótówujących się  
dó przyjęcia Śakramentu Bierzmówania  
óraz dla uczestnikó w prógramu RCIA  
ódbędzie się w sobotę, 2 kwietnia,  

o godzinie 13:30 w kościele.  
W miarę móz liwós ci prósimy przyjs c   
razem ze s wiadkiem sakramentu.  

 
Chrzest dziecka ródzicó w nalez ących  

dó parafii, nalez y zgłósic  dó biura przynajm-
niej pó łtóra miesiąca przed planówaną datą, 

pód adresem email:  
kolbeizabela@gmail.com  

Ródzice musza byc   
zarejestrówanymi człónkami,  

praktykującymi człónkami parafii.  
Ródzice Chrzestni pówinni  
miec  ukón czóne 16 lat,  

byc  praktykującymi katólikami  
pó Śakramencie Bierzmówania,  

a jez eli pós lubieni, tó pó s lubie kós cielnym. 
Ródzicó w i Chrzestnych  

óbówiązują nauki przed chrztem. 

Rekolekcje Dla Dzieci 2022 

Zapraszamy wszystkie dzieci  

na Rekolekcje Wielkopostne 2022,  

od czwartku, 7 kwietnia 

do soboty, 9 kwietnia,  

podczas wieczornej Mszy Świętej.  

Na pączki zaprasza 
Ródzina Ró z an ca Ś więtegó  
Życzymy smacznego! 

Program Świąteczny Wielkanoc 2022  

jest dostępny w hall 'u  

naszego kościoła. 

Zwracamy się z prós bą ó kwiaty  
dó Gróbu Pan skiegó lub dówólną ófiarę  

na ich zakup złóz óną w biurze. 
Prósimy ó tulipany w dóniczkach,  

w ró z nych kólórach,  
jak ró wniez  fióletówe irysy. 

Jes li zdecydujecie się Pan stwó pódarówac  
kwiaty, tó prósimy ó przyniesienie ich  
dó biura między 11 i 13 kwietnia.  

Serdeczne Bóg Zapłać za wszelkie ofiary. 

NIEDZIELA, 17 KWIETNIA, GODZINA 6:00,   
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE,  

PROCESJA REZUREKCYJNA -   
PROSIMY WSZYSTKIE  

ORGANIZACJE KOŚCIELNE  
O WZIĘCIE W NIEJ UDZIAŁU 

WTOREK, 12 KWIETNIA, GODZINA 19:45, 
ŚPOTKANIE RYCERZY KOLUMBA  

w centrum Jana Pawła II.  

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, pó dwó ch latach przerwy,  
pónównie órganizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, 
 na Kaszubach, w sóbótę, 23 kwietnia 2022 róku, z ókazji Ś więta Bóz egó Miłósierdzia.  

Uróczystej Mszy Ś więtej przewódniczył będzie óraz Śłówó Bóz e wygłósi  
O. Alfred Grzempa OMI, prówincjał Misjónarzy Oblató w. 

  Móz liwós c  zapisu i zapłaty; w tą niedzielę, w sali parafialnej, pó pórannej Mszy Ś więtej, 
 Zapisy i transport organizuje, w naszej parafii, Rodzina Różańca Świętego. 

 Kószt przejazdu tó $50.00, płatne przy zapisie. 
Informacje i zapisy: Wiesława 416.799.2122 lub Teresa 905.495.7035  

*W tym róku órganizatórzy nie zapewniają jeszcze pósiłkó w,  
dlategó kaz dy pielgrzym pówinien miec  ze sóbą jedzenie. 

Dzisiejsza Ewangelia tó przypówies c  ó  
kóbiecie óskarz ónej ó cudzółó stwó, órędzie 
ó wielkiej miłós ci, przebaczeniu i szacunku  

naszegó Pana dla wszystkich ludzi. 
Pódóbnie, agencje ŚhareLife są pó tó,  

aby wspierac  najbardziej bezbrónnych i 
marginalizówanych człónkó w naszych  

spółecznós ci. Agencje pómócy spółecznej 
finansówane przez ŚhareLife mają „pólitykę 
ótwartegó przyjmówania” i zapewniają  

pómóc w óparciu ó pótrzeby — nie religię, 
styl z ycia, płec  czy póchódzenie etniczne. 

Dziękujemy za wsparcie ShareLife! 

Już niebawem 

EDK TORONTO 2022 
W piątek, 8 kwietnia 2022,  

pó raz 5 wyrusza  
Ekstremalna Droga Krzyżowa Toronto,  
z kós cióła s w. Kazimierza, w Tóróntó  

dó kós cióła s w. Eugeniusza, w Bramptón. 
Infórmacje na strónie www.EDK.org.pl  

lub pód numerami: 
 647 669 4744 i 647 646 1006. 
Dó tej póry wyzwaniem EDK  

byłó przejs cie 40 kilómetró w nócą,  
w samótnós ci i skupieniu.  

Śam trud wędró wki wydawał się wielki.  
W tym róku, nie chódzi ó tó,  

aby przejs c  trasę, ale ó tó, aby ją pókónac   
i stac  się pięknym człówiekiem.  

Od dzisiaj miarą EDK nie są kilómetry,  
ale zmiana, któ ra się dókóna  

w człówieku – pięknó.  
Zapraszamy na EDK AD 2022 -  

DROGĘ POJEDNANIA!  

Ewa Czepielewski i Andrzej Szczepanek - 

Liderzy rejonu Toronto 

RODZINA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
SPOTKANIE- czwartek, 7 kwietnia  

w kościele, po wieczornej Mszy Świętej.   

Młódziez  zaprasza dó zakupu pierógó w,  
w Śali Parafialnej, pó Mszy Ś więtej.  

Móz liwós c  płatnós ci kartą.  


