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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) 
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17) 
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

  

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 12-19) 
Przestępstwo sprowadziło śmierć,  

ale obficie spłynęła łaska  
 

EWANGELIA (Mt 4, 1-11) 
Jezus przez czterdzieści dni pości  

i jest kuszony  

PONIEDZIAŁEK   27 lutego  

8:00 Za śp. Władysława Ozga - córka 

18:30  Droga Krzyżowa  dla dzieci 

19:00 Za śp. Czesławę i Józefa Bil oraz zmarłych 

 z rodzin Bil i Bylina- syn z rodziną 

 Za śp. Antoniego Oleszczuk oraz rodziców 

 z obojga stron 

WTOREK   28 lutego 

8:00  Za śp. Józefa Żółtek (rocz.) - rodzina 

18:30  Droga Krzyżowa (ENG) 

19:00 Za zmarłych z rodzin Orłowski, Wierzbicki, 

 Wierzbowski, Borla, Patryn i Cieślikowski 

 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary 

 Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla 

 rodziny Kuczek 

ŚRODA   1 marca 

8:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny 

 Baran i opiekę nad dziećmi Dawidem 

  i Wiktorią 

 Dziękczynna z okazji 30 rocz. ślubu  

 Marzanny  i Arkadiusza 

19:00 ZBIOROWE 
CZWARTEK   2 marca 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 Za śp. rodziców Zofię i Romualda 

 Dudarew - córka 

 Za śp. Klarę i Maksymiliana Kirchof 

 i Halinę Wiśniewska 

19:00 W intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże 

 błogosławieństwo dla nich  

 - Apostolat Złota Róża 

PIĄTEK   3 marca 

Pierwszy  Piątek Miesiąca 

8:00 Za śp. Stanisława Jabłońskiego (1 rocz.) 

10:00 Za śp. Janinę, Eugeniusza Płońskich i

 Hipolita, Iremiego Malinowskich - rodzina 

18:30  Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 Za śp. Dariusza Szklarczuk (3 rocz.)  

 - żona z dziećmi                                                                                                               
SOBOTA   4 marca 

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 W intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

17:00 Za śp. Jana Mogielnicki (3 rocz.) - żona 

 z córką  

19:00 Za śp. Rozalię Gabiga 
NIEDZIELA   5 marca 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 W intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

9:30 Dziękczynna za Boże łaski z prośbą 

 o dalsze łaski dla dzieci i wnucząt 

11:00 Za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za śp. Aleksandrę Saganek (8 rocz.) 

 i Stanisława Saganek - syn z rodziną 

14:30 Za śp. Eugeniusza Pecuch (3 rocz.) - żona 

 i syn 

18:15 Gorzkie żale 

19:00 Za śp. Janusza Rzodkiewicz (11 rocz.) 

 - żona 

 

Intencja papieska  
na miesiąc marzec 2023  

 
Za ofiary nadużyć 

Mó dlmy się za tych, któ rzy cierpią z pówódu 
zła wyrządzónegó im przez człónkó w 
wspó lnóty kós cielnej, aby włas nie  

w Kós ciele znalez li kónkretną ódpówiedz   
na swó j bó l i swóje cierpienia.  

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

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
Msza Ś w. i Nabóz en stwó Pierwszej Śóbóty  

ó gódzinie 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Śerca Pana  
Jezusa pó Mszy Ś w. ó 10:00 i 19:00 

Spowiedź od godziny 18:00 

Różaniec prowadzi Róża nr.13 
W dniach, w któ rych będzie ódprawiana 
Dróga Krzyz ówa, ró z aniec rózpóczyna  

się ó gódz.18:00.  

Dzisiejsza druga składka 
przeznaczóna będzie na  
remónty naszegó kós cióła.  
Serdecznie dziękujemy  

NEW PASTORAL 
Dródzy parafianie, 
Chciałbym pónównie w czasie Wielkiegó 
Póstu zachęcic  dó spótkan  w grupach 
New Pastoral. Śpótkania te z pewnós cią 
wpisują się w prógram ódnówy naszych serc 
 i zakósztówaniu w dzieleniu się naszą wiarą.  
Dla tych, którzy nie wiedzą dokładnie na 
czym to polega, czy też osoby niezdecydo-
wane, zapraszam w niedzielne popołu-
dnie 5 marca o godz. 16:00 do salki br. 
Antoniego na spotkanie pokazowe i udział 
w jednym z licznych propozycji New  
Pastoral.  
o. Jacek 

Spotkanie Apostolatu Złotej Róży  
czwartek 2 marca pó Mszy Ś w.  
wieczórnej w salce Br. Antóniegó  

ODESZLI DO PANA 
 

    śp. Jan Kowalski, 92 lata 
     śp. Salomea Dąbrowicz, 90 lat 
     śp. Mirosław Rodziewicz, 85 lat 
     śp. Fr. Rufin Mika, 85 lat 
     śp. Kazimiera Stadnik, 85 lat 
     śp. Maria Królczyk, 80 lat 
     śp. Józef Piękny, 80 lat 
     śp. Czesław Łuczyński, 78 lat 
     śp. Jan Kostuch, 78 lat 
     śp. Krystyna Sankowska, 77 lat 
     śp. Jerzy Mydlak, 73 lata 
     śp. Halina Sierocińska, 71 lat 
     śp. Danuta Kramaric, 71 lat 
     śp. Janina Kośnik, 71 lat 
     śp. Andrzej Skalski, 65 lat 
     śp. Sandra Mowbray, 42 lata  
     śp. Mirosław Szewc, 42 lata 
 

Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

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

 zapraszają Przyjaciele Misji 

Rocznicę Ślubu Obchodzą  
 

        Marianna i Józef Rafacz 60 rocz., 
    Danuta i Ryszard Janiccy 50 rocz., 
    Barbara i Jerzy Katarzyński 59 rocz., 
    Emilia i Jerzy Budzik 52 rocz., 
    Bożena i Andrzej Chyjek 38 rocz., 
    Jolanta i Jarosław Rams 32 rocz., 
    Małgorzata i Franciszek Kampa 30 rocz., 
    Łucja i Jan Dadej 28 rocz., 
    Anna i Patryk Karp 5 rocz., 
    Agata i Michał Mularski 2 rocz., 

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 Śerwin OMI.  
O wszelkie infórmacje móz na zadzwónic  dó 
biura parafialnegó lub napisac  pód adres  
óblateyóuthcanada@gmail.cóm  

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

Spotkanie dla rodziców dzieci przy-
gotowujących się do Bierzmowania,   

Niedziela, 5 marca godz.15:30  
w sali parafialnej po polsku  

i w salce św. Faustyny po  angielsku.  
PIELGRZYMKA DO MEDUGORJE 

31 maj - 9 czerwiec 2023 
Katólicka Agencja Pielgrzymkówa 

„FLIGHT WITH MARY” gós cinnie z Apóstóla-
tem Złóta Ró z a zapraszają na pielgrzymkę dó 
MEDUGORJE, gdzie Niebó styka się z ziemią.  
Bógaty duchówó czas w Medugórje i ókólicz-
nych miejscach: *Tihalijna* Śurmanci* 
Vepric* Makarska* Kravice Waterfalls. 
Więcej infórmacji: Marzena 647-284-1631 
Małgórzata 416-859-8469   

Królowa Pokoju zaprasza!  

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, ka-
płan i zespó ł 
Miejsce rekolekcji: Chicagó, Illinóis, UŚA   
Zapisy i info: s. Maksymiliana  +1.773.656.7703 

Pustynia – miejsce szczególne 
 
Na pustyni Jezus był kuszony przez  
szatana, a jednocześnie to tam tak  
często udawał się na osobistą rozmowę 
ze swym Ojcem. Pustynia to miejsce 
przeklęte i błogosławione zarazem. Jest 
obrazem, który ukazuje nasze życie  
wewnętrzne. Człowiek bardzo często w 
swym życiu duchowym jest jak pustynia, 
na której nic nie rośnie. Jest przestrze-
nią bez życia, bez łaski, gdzie mieszka 
jedynie grzech. Musimy ją przemierzać 
każdego dnia w poszukiwaniu źródła. 
Woda jest tylko w oazie. Tą wodą jest 
Jezus Chrystus, a oazą spotkanie z Jego 
przebaczającą miłością w sakramencie 
pokuty i pojednania. Na progu Wielkie-
go Postu Duch Boży w słowach Ewange-
lii wyprowadza nas na pustynię. Pokus 
będzie wiele, a może i więcej niż  
zwykle… Bo szatan wie, że to szczególny 
czas łaski, i będzie kusił! Nie bójmy się! 
 
Panie Jezu, chcę się uczyć od Ciebie  
ufności w miłość Ojca. Pustynia nie jest 
nie do przejścia, a pokusa nigdy nie jest 
ponad moje siły, gdy jestem napełniony 
łaską uświęcającą. Amen. 

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

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich 
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami.  
 

WYKAZ GRUP PROWADZĄCYCH 
 DROGĘ  KRZYŻOWĄ o godz. 18:30   

 

28 II, wtorek  - Harcerze             
3 III, piątek   - Ródz. Ró z . Ś 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 (PL) - ó. Śławómir Dwórek  
24 III, piątek  -Franciszkanie Ś wieccy 
28 III, wtorek  - Młódziez  Oblacka 
31 III, piątek  - Apóstólat Złóta Ró z a 
 

UWAGA: TEKST DROGI KRZYŻOWEJ  
WCZEŚNIEJ MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONY   

OJCU PROBOSZCZOWI 

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 Sakramen-
tem przez członków krucjaty . 

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  

W JĘZYKU POLSKIM 
poprowadzi o. Sławomir Dworek OMI  

 
REKOLECJE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Z wielka radós cią zapraszamy wszystkich na 
rekólekcje w języku angielskim.  

Przeprówadzi je biskup z niesamówitym  
dós wiadczeniem wiary i swegó nawró cenia  

- bp. Guy Desróchers. Obecnie jest ón Pasterzem 
diecezji Pembróke. Rekólekcje ódbędą się w 

dniach od 11 do 14 marca.  
11 marca - sóbóta gódz. 17:00 - Eucharystia  
z hómilią + nauka rekólekcyjna pó Mszy Ś w.  
12 marca - niedziela - 9:30 - Eucharystia  
z hómilią 
13 i 14 marca - 19:00 - Eucharystia z hómilią  
+ nauka rekólekcyjna pó Mszy Ś w.     

W czasie Wielkiegó Póstu pómys l jak wielkie,  
są pótrzeby bliz nich, któ rym pómagasz dzięki 
z yczliwemu wsparciu kampanii ŚhareLife. 
 

W zeszłym róku ósóby wspierające ŚhareLife,  
w tym ró wniez  Ty, umóz liwiły 1,900  
młódócianym ródzicóm i ich dziecióm dóstęp dó 
przeró z nych prógramó w, jak ró wniez   
zaópatrzyły ich w pieluchy, jedzenie i ódziez . 
 

Twóje wsparcie dla ŚhareLife daje im nadzieję.  
i pómóc, by twórzyc  lepsze z ycie dla swóich 
ródzin. Po raz kolejny prosimy o hojne  
wsparci kampanii. 

POLSKIE CENTRUM KULTURY  
JANA PAWŁA II ZAPRASZA NA  

 

DZIEŃ RODZINNEJ ZABAWY 
Dzisiaj w godzinach 11:00 - 16:00 

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

WSTĘP WOLNY 

GRUPA PRO LIFE   
Kólbe Pró Life zachęca dó Adóracji Najs więt-
szegó Śakramentu w intencji z ycia. Przez  
40 dni Wielkiego Postu ód 8:00 dó 20:00  
módlimy się w kaplicy Wieczystej Adóracji  
ó zachówanie ód abórcji i eutanazji zagróz ó-
negó z ycia. Przyjdź choć na jedna godzinę. 

 

Buteleczki Pró-Life móz na jeszcze przynósic  dó  
zakrystii pó Mszy Ś w. lub biura parafialnegó. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  dla dorosłych  
w pełni wprówadza ósóbę dórósłą dó Kós cióła  
i jest wymagany, jes li chce się pełnic  funkcję 
chrzestnegó lub zawrzec  sakrament małz en stwa. 
Dórós li, któ rzy zóstali óchrzczeni w wierze rzym-
skókatólickiej, ale nie ótrzymali sakramentu 
bierzmówania, mogą zgłosić się do kancelarii 
parafialnej w celu zapisania się na kró tki kurs 
przygótówawczy. Zajęcia rozpoczną się  
w marcu, a bierzmowanie dla dorosłych  
nastąpi podczas Wigilii Paschalnej,  
w sobotę 8 kwietnia. 


