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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 19, 1-2. 17-18) 
Przykazania miłości bliźniego  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13) 
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 3, 16-23) 
Prawdziwa mądrość to trwać 

 przy Chrystusie  
 

EWANGELIA (Mt 5, 38-48) 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół  

PONIEDZIAŁEK   20 lutego  

Family Day 

8:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

 Bożej i dary Ducha Św. dla córki Oliwii  

 i Antoniego  

19:00 Za śp. Władysławę i Ludwika 

 Tomaszewskich - dzieci i wnuki 

 Za zmarłych z rodzin Rebizaków, 

 Szymczuków oraz Wojnarowiczów 

 - Henryk 

 

WTOREK   21 lutego 

 Św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła 

8:00  Za śp. Stanisława Kuczyńskiego (19 rocz.)  

 - syn z rodziną 

19:00 Za śp. Tadeusza Żmijak - rodzina 

 Za śp. Stanisława, Marię, brata 

 Stanisława Raczywolski i Mirosława 

 Kraska - rodzina Kraska 

  

ŚRODA   22 lutego 

Środa Popielcowa  

8:00 O wiarę w rodzinie  

10:00 Za śp. Genowefę - Tadeusz 

17:30 Za śp. Dariusza Szklarczuk - żona 

 z dziećmi 

19:00 Za śp. Ludwika Podgorzec z rodzicami 

 - syn z rodziną 

 
CZWARTEK   23 lutego 

Św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
8:00 O zdrowie i wszelkie łaski potrzebne dla 

 Danuty Sawarskiej w dniu 70 urodzin 

 Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki 

  - syn 

19:00 Za śp. Katarzynę, Pawła, Jana Frącz, 

 Romana, Ryszarda Barton 

 

PIĄTEK   24 lutego 

8:00 Za śp. Michael’a Warski (5 rocz.) - żona  

18:30  Droga Krzyżowa (pol.) 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże 

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 dla Nicolasa z okazji 13 urodzin - rodzice 

 i dziadkowie 

 Za śp. babcię Karolinę Obszyńską (8 rocz.) 

 i zmarłych z rodziny Obszyńskich i Mrozów 

 - Iwona z rodziną 

                                                                                                                              
SOBOTA   25 lutego 

8:00 Za zmarłych z rodziny Bednarek, Rak, 

 Kałmuk,Wieloch, Muszyńskich, Jadwisa, 

 Dudek, Szumigraj i Krysa  

17:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

 Bożej i dary Ducha Św. dla Agnes 

 Mieczkowski z okazji urodzin - mama 

19:00 Za śp. Jolantę Lewandowską 

 
NIEDZIELA   26 lutego 

8:00 Za śp. Jadwigę Targońską - córka 

 z rodziną  

9:30 Za śp. Agnieszkę i Stanisława Bilek - syn 

 z rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za śp. Franciszka i Janinę Woś - córka 

 z rodziną 

14:30 Za śp. Zbigniewa Karczmarczyk (7 rocz.) 

  - żona, dzieci i wnuki 

18:15 Gorzkie żale 

19:00 Za śp. Andrzeja Przychodzko i rodziców 

  z obojga stron - Zofia Wieliczko 

 

Intencja papieska  
na miesiąc luty 2023  

 
Za parafie  

Mó dlmy się, aby parafie, w któ rych centralne 
miejsce zajmuje kómunia, stawały się córaz 
bardziej wspó lnótami wiary, braterskimi 

i ótwartymi na najbardziej  
pótrzebujących.  

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

 CHRZTY 
Przez Sakrament Chrztu S więtegó dó  
wspó lnóty Kós cióła zóstali włączeni:   

 

Christopher Julian Silveira 
syn Agnieszki i Leónardó 

 

Oscar Adamski 
syn Barbary i Adama 

 

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy 
dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

Różaniec prowadzi Róża nr.12 
W dniach, w któ rych będzie ódprawiana 
Dróga Krzyz ówa, ró z aniec rózpóczyna  

się ó gódz.18:00.  

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR  
OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  
 ŚLUBU 26 II o godz. 11:00.  

Zgłószenia przyjmuje biuró parafialne.  

SAKRAMENT CHORYCH 
Pierwsze Piątki miesiąca.  Prósimy pamiętac , 

z e w każdym szpitalu jest na dyżurze 
 kapelan katolicki  dostępny   

24 godziny na dobę.    
Zgłószenia nalez y kierówac  dó pielęgniarek. 

Niedziela, 26 lutego  
druga składka 

 przeznaczóna będzie na  
remónty naszegó kós cióła.  
Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

GRUPA PRO LIFE   
Kólbe Pró Life zachęca dó  
Adóracji Najs więtszegó  
Sakramentu w intencji z ycia. 
Przez 40 dni Wielkiegó Póstu ód 8:00 dó 
20:00 módlimy się w kaplicy  
Wieczystej Adóracji ó zachówanie ód abórcji 
i eutanazji zagróz ónegó z ycia. 
Przyjdź choć na jedna godzinę. 
 
Buteleczki Pró-Life móz na jeszcze przynósic  dó  
zakrystii pó Mszy S w. lub biura parafialnegó. 

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypóminamy, z e intencje na Mszę s w.  
z intencjami zbiórówymi podajemy  
telefonicznie 905-848-2420  
w godzinach  urzędowania biura. 
 
Ofiarę móz na złóz yc  w kópertce z napisem 
„Intencje zbiorowe” pódczas niedzielnej 
Mszy S w. lub składając dó skarbóny przy 
wejs ciu dó biura parafialnegó.  
Bardzo prosimy o  niezostawianie  treści 

intencji w skrzynce na listy ani  
w skrzynce na ofiary.  

MŁODZIEŻ PROWADZI 
zbiórkę butelek po piwie,  
winie, alkoholu oraz 
 puszek po piwie. Butelki  
przynosimy w pudełku  
i zostawiamy w garażu w 
zachodniej części parkingu. 

 

Na kawę i pączki  
 zaprasza Jubileusz 2000 

Prosimy o informowanie biura parafialnego 
o  ewentualnych błędach w pisowni imion 
lub nazwisk w intencjach  mszalnych. 

 REKOLEKCJE   
Młódziez  Oblacka zaprasza na 
rekólekcje w „March Break”  

w dniach od 10 – 13 marca w domu  
Rekolekcyjnym Królowej Apostołów  
w Mississauga. Rekólekcje głósic  będą dla 
młódziez y: ó. Daniel Janulewicz OMI, ó. Paul 
Patrick OMI óraz ó. Marcin Serwin OMI.  
O wszelkie infórmacje móz na zadzwónic  dó 
biura parafialnegó lub napisac  pód adres  
óblateyóuthcanada@gmail.cóm  

Serdecznie zapraszamy młodzież, która  
zastanawia się jakie jest sens wiary. 

PIELGRZYMKA DO MEDUGORJE 
31 maj - 9 czerwiec 2023 

 
Katólicka Agencja Pielgrzymkówa 
„FLIGHT WITH MARY” gós cinnie 

z Apóstólatem Złóta Ró z a zapraszają na  
pielgrzymkę dó MEDUGORJE, gdzie Niebó 
styka się z ziemią.  Bógaty duchówó czas  
w Medugórje i ókólicznych miejscach:  
*Tihalijna* Surmanci* Vepric* Makarska 
* Kravice Waterfalls. 
Więcej infórmacji: Marzena 647-284-1631 
Małgórzata 416-859-8469   
 

Królowa Pokoju zaprasza!  

POLSKIE CENTRUM  
 KULTURY JANA PAWŁA II 

ZAPRASZA NA  
 

DZIEŃ RODZINNEJ ZABAWY 
 

Niedziela, 26 lutego  
w godzinach 11:00 - 16:00 

W prógramie: gry, malówanie 
twarzy, dmuchany zamek.  
S wiez y pópcórn, wata  
cukrówa, gófry i duz ó więcej! 
 

WSTĘP WOLNY 

REKOLEKCJE dla rodziców 
 po stracie dziecka 

17-19 marca dla ósó b, któ re dókónały  
abórcji lub się dó niej przyczyniły i z tegó 
pówódu cierpią psychicznie i duchówó 
24-26 marca pó pórónieniu, uródzeniu 
 martwegó dziecka, wczesnej s mierci  
nówóródka, ciąz y ektapówej, óddania  
dziecka dó adópcji zaraz pó póródzie 
Prowadzi: s. Maksymiliana Kamin ska MChR, 
kapłan i zespó ł 
Miejsce rekolekcji: Chicagó, Illinóis, USA   
Zapisy i info: s. Maksymiliana  
+1.773.656.7703 

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  

w Najs więtszym Sakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca, óraz  

Wieczó r Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  
W prógramie; wystawienie  
Najs więtszegó Sakramentu,  

katecheza i s piew. 

Zasmakujmy w przebaczeniu 
 
Święty Hieronim nauczał: „Bóg  
postąpi z nami w sposób odpowiedni 
do tego, jakie my sami mamy uczucia 
w sercu. Jeśli sami nie wybaczamy, nie 
dostąpimy przebaczenia”. Chrystus 
był oczerniany, skazany, ukrzyżowa-
ny. Jednak gdy został przybity do 
krzyża, modlił się za swoich wrogów: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią” (Łk 23, 34). Nasze grzechy są 
obrazą, krzywdą, jaką wyrządzamy 
Bogu, który jest nieskończenie miło-
sierny. Krzywdy, jakich doznajemy,  
są działaniem ludzi takich samych jak 
my. Jak wspaniale smakuje  
przebaczenie! Daje naszym duszom 
pokój i rodzi wielką ufność   
w ojcowską dobroć Boga. 
 
Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało  
i oddałeś życie za grzesznego  
człowieka. Spraw, aby moje serce było 
podobne do Twojego. Abym zawsze 
potrafił kochać tego, kto mnie  
skrzywdził. Amen.  

Zapraszamy na sprzedaż katolickich 
książek i płyt CD w języku angielskim, 
znajdujących się w holu Kościoła przy 

głównym wejściu. 

ŚRODA POPIELCOWA  
22 LUTY 

Msze św. z posypaniem 
głów popiołem o godz. 8:00, 10:00, 
17:30 angielska oraz 19:00. 
S róda Pópielcówa rózpóczyna ókres 
Wielkiegó Póstu– czasu rózwaz ania 
Tajemnicy Męki i S mierci Chrystusa. 
W tym dniu wierni przyjmują na 
swóje główy pópió ł– znak pódjęcia 
wielkópóstnej pókuty i nawró cenia.  
W Środę Popielcową obowiązuje post  
ścisły, polegający na powstrzymaniu się 
od potraw mięsnych oraz abstynencja  
polegająca na ograniczeniu jedzenia.  
Tegó dnia móz emy zjes c  trzy pósiłki, ale tylkó 
jeden z nich dó syta. Wstrzemięz liwós c  ód  
pótraw mięsnych óbówiązuje wszystkich ód 14. 
róku z ycia, bez gó rnej granicy wieku,  
natómiast póst ilós ciówy ód 18  dó 60 róku 
z ycia. Kós ció ł jednak zachęca, aby w praktykę 
póstu wprówadzac  takz e tych, któ rzy nie są dó 
 niegó zóbówiązani. 
 

W środę popielcową na wszystkich 
 Mszach św. zbierana będzie 
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA.                                                                       

(Kópertki znajdują się w rócznych zestawach.) 
 

DROGA KRZYŻOWA  
Poniedziałki gódz. 18:30 - dla dzieci 
Wtorki   gódz. 18:30 - pó angielsku 
Piątki   gódz. 18:30 - pó pólsku 
 

Za udział w tych nabożeństwach można  
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi  

warunkami.  
 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH 
 DROGĘ  KRZYŻOWĄ o godz. 18:30   

 
24 II, piątek   - Kóróna Pasyjna 
28 II, wtorek  - Harcerze             
3 III, piątek   - Ródz. Ró z . S w. 
7 III, wtorek    - Ministranci 
10 III, piątek  - Kós ció ł Dómówy 
14 III, wtorek  - Ryc. Kólumba 
17 III, piątek   - Krucjata Wyzwólenia  
     Człówieka 
21 III, wtorek (pól.) - ó. Sławómir Dwórek  
24 III, piątek  -Franciszkanie S wieccy 
28 III, wtorek  - Młódziez  Oblacka 
31 III, piątek  - Apóstólat Złóta Ró z a 
 

UWAGA: TEKST DROGI KRZYŻOWEJ  
WCZEŚNIEJ MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONY   

OJCU PROBOSZCZOWI 

 
GORZKIE ŻALE  

Zapraszamy w każdą niedzielę 
 o godz. 18:15 

W pies niach i pódczas specjalnegó kazania  
pasyjnegó rózwaz amy mękę i s mierc  Pana  
Jezusa óraz cierpienia Matki Najs więtszej, 
któ ra óbecna była na dródze krzyz ówej i pód 
krzyz em na Kalwarii.  Wyraz amy w tym  
nabóz en stwie naszą miłós c  i wdzięcznós c  
Jezusówi za dziełó zbawienia s wiata.  
 

18-23 III. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
poprowadzi o. Sławomir Dworek OMI  

 
WSPÓLNOTA KRUCJATY  

WYZWOLENIA CZŁOWIEKA  
 w ókresie Wielkiegó Póstu,   
zaprasza parafian dó pódjęcia  
zóbówiązania nie spóz ywania  
alkóhólu przez cały jegó ókres. Przy ółtarzu 
relikwii s w. Maksymiliana Kólbe jest wyłóz óna  
specjalna księga , gdzie móz emy się wpisac .    
Wpisujemy do księgi tylko imię  
i nazwisko nie podając przyczyny ani  
intencji podjęcia abstynencji na okres  
Wielkiego Postu. Intencje, będą objęte  
modlitwą przed Najświętszym  


