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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 17, 3-7) 
Woda wydobyta ze skały  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9) 
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 1-2. 5-8) 
Miłość Boża rozlana jest w naszych 

 sercach przez Ducha Świętego 
  

EWANGELIA (J 4, 5-42) 
Jezus źródłem wody tryskającym 

 ku życiu wiecznemu  

PONIEDZIAŁEK   13 marca  

8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

 Bożej i zdrowie dla Damiana 

18:30  Droga Krzyżowa  dla dzieci 

19:00 Rekolekcje w języku angielskim 

 Za śp. rodziców Mariannę i Jana  

 Świeczkowski, Józefa i Władysławę Jeż, 

 braci Jana, Józefa, Mirosława oraz 

 zmarłych z rodzin Jeż, Kulpa, Kozera 

 - rodzina      

 Za śp. Katarzynę i Franciszka Obłąk 

 - rodzina     
 

WTOREK   14 marca 

8:00  O zdrowie, Boże błogosławieństwo  

 i opiekę Matki Bożej w dniu urodzin dla 

 Heleny Cieśla - dzieci 

18:30  Droga Krzyżowa (ENG) 

19:00 Rekolekcje w języku angielskim 

 Za śp. Julię Czerepak (2 rocz.) - dzieci 

 i wnuki 

 Za śp. Albin’a i Jadwigę Pigiel 
 

ŚRODA   15 marca 

8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, łaski 

 i dary Ducha Św. z okazji 85 urodzin Marii 

 Baran - dzieci, wnuki i prawnuki 

 Za śp. Zofię i Eugeniusza Kozacz 

19:00 ZBIOROWE 
 

CZWARTEK   16 marca 
8:00 Za śp. Anielę i Wojciecha Gawron 

 - synowa z rodziną 

19:00 Za śp. Józefa, Anielę, Marię Lambert

 - córka z rodziną 

 Za śp. Józefa Mucha, Eugeniusza Wieniec 

 i Bartosza - rodzina 
 

PIĄTEK   17 marca 

8:00 Za śp. Marię Szymańską - Krystyna 

18:30  Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Arlety Miś w 40 urodziny 

  - rodzice  

 Za śp. Waleriana i Eugenię Poleszuk 

 - córka z rodziną 
 

SOBOTA   18 marca 
8:00 Za śp. Edwarda i Janinę - brat z rodziną 

17:00 O Boże błogosławieństwo dla córki 

 Veroniki z okazji urodzin - rodzice 

19:00 Za śp. Pelagię, Stanisława, Leokadię, 

 Marka i Leszka z rodziny Radzikowskich 

 - Anna 
 

NIEDZIELA  19 marca 
8:00 Za śp. rodziców Helenę i Tadeusza Kopeć, 

 brata Józefa, szwagra Andrzeja oraz 

 zmarłych z rodziny - Maria z rodziną 

9:30 Za śp. Annę i Władysława Ozga - córki 

 z rodzinami 

11:00 Za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za śp. Zofię i Marcina Piersiak - rodzina  

14:30 Za śp. Małgorzatę Kowalewską (4 rocz.) 

 - mąż z dziećmi 

18:00 Gorzkie żale       

19:00 Za śp. Henryka Sobieszczański (1 rocz.) 

 

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!       

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

 

Niko Ikonomi 
syn Anny i Mateó 

 

Amelia Rose Kapuściński 
córka  Jessiki i Marcina 

 

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

Różaniec prowadzi Róża nr.15 
W dniach, w których będzie odprawiana 
 Droga Krzyżowa, różaniec rozpoczyna  

się o godz.18:00.  

Wtorek 14 marca 
Zebranie Rycerzy Kolumba w Centrum  
im. Jana Pawła II pó Mszy S w. wieczórnej 

óraz wymiana tajemnic Ró z y #17 

MŁODZIEŻ WYJEŻDŻAJĄCA NA ŚDM 
• Prowadzi zbiórkę butelek pó piwie, 
winie, alkóhólu óraz  puszek pó piwie. 
Butelki przynósimy w pudełku  
i zóstawiamy w garaz u w zachódniej 
częs ci parkingu.  
 • Rozprowadza  wielkanócne baranki 
cukrówe w dwó ch rózmiarach.  
 Kószt: $3.5 i $4 

Na kawę i pączki  
 zapraszają Rycerze Kolumba 

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* Surmanci* 
Vepric* Makarska* Kravice Waterfalls. 
Więcej infórmacji: Marzena 647-284-1631 
Małgórzata 416-859-8469   

Królowa Pokoju zaprasza!  

Ugasić pragnienie 
 
Kim była kobieta z dzisiejszej Ewangelii? 
Nie wiemy o niej zbyt wiele, ale fakt, że 
miała wielu mężów, może świadczyć o 
tym, że albo prowadziła życie bardzo roz-
wiązłe, albo po prostu szukała szczęścia  
i nie mogła go znaleźć. Była osobą zagu-
bioną, samotną, której życie było popląta-
ne. Czy dostrzegamy w niej podobieństwo 
do siebie? Wszyscy pragniemy miłości 
drugiej osoby, a często znajdujemy rozcza-
rowanie i samotność. Pragniemy dobra  
i szczęścia, a czynimy zło, które przynosi 
chaos i cierpienie. Pragniemy zaspokoić 
nasze pragnienie wodą tego świata, kuszą 
nas: przelotne romanse, pornografia,  
ciągłe imprezowanie, topienie problemów 
w alkoholu i narkotykach, błyszczenie 
wyglądem, sukcesem i stylem życia. Ta 
woda jednak nie gasi pragnienia serca. Czy 
czujemy to? Czy wierzymy Jezusowi? On 
daje konkretne wskazówki, jak dojść do 
źródła wody żywej. Mamy sakramenty, 
zwłaszcza sakrament pojednania, który 
otwiera serca na nasze pragnienia. Jest 
Jezus Chrystus, który oddał swoje życie, 
abyśmy nie umarli z pragnienia. 
 
Boże, Ty pragniesz czcicieli, którzy będą Cię 
wielbili w prawdzie. Niech Duch Święty 
pouczy mnie, jak stanąć w prawdzie  
o samym sobie, bym nie udawał lepszego 
ani gorszego niż w rzeczywistości jestem. 
Amen. 

GORZKIE ŻALE  
Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 18:00 

 

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   

 

14 III, wtorek  - Ryc. Kólumba 
17 III, piątek   - Krucjata Wyzwólenia  
     Człówieka 
21 III, wtorek (PL) - 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 

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  

REKOLECJE W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

sobota 11 marca do wtorku 14 marca 
„ Prawdziwe oblicze Ojca” 

 

11 marca - sóbóta „Tajemniczy plan Ojca” 
gódz. 17:00 - Eucharystia z hómilią + nauka 
rekólekcyjna pó Mszy S w.  
12 marca - niedziela „Zaproszenie na  
Rekolecje” gódz. 9:30 - Eucharystia z hómilią 
13 marca –póniedziałek „ Mieszkanie Boga  
w Duszy” gódz. 19:00 Eucharystia z hómilią,  
nauka rekólekcyjna pó Mszy S w.     
14 marca - wtórek „Nadzieja i  wytrwałość  
z Maryją” gódz. 19:00 Eucharystia z hómilią, 
nauka rekólekcyjna pó Mszy S w.     
 

Rekolekcje  poprowadzi bp. Guy Desrochers,   
który jest obecnie biskupem diecezji 
Pembroke. 
 

REKOLEKCJE W JĘZYKU POLSKIM 
sobota,  18 marca do czwartku 23 marca 

Rekolekcje wygłosi o. Sławomir Dworek OMI 
 

18 marca - sóbóta gódz. 19:00  
19 marca - niedziela wszystkie Msze s w. 
20 marca - póniedziałek gódz. 10:00 i 19:00 
21 marca - wtórek gódz.  10:00 z sakramentem 
namaszczenia chórych i 19:00, pó Mszy s w.  
wieczórnej nauka dla małz en stw 
22 marca - s róda gódz. 10:00 i 19:00 
23 marca - czwartek gódz. 10:00 i 19:00, pó Mszy 
s w. wieczórnej wieczó r z Maryją. Zapraszamy 
 w spósó b szczegó lny całą  Ródzinę Ró z an ca S w. 

GRUPA PRO LIFE   
Dzisiaj 12 marca zaprasza dó wspó lnej  
módlitwy pó wieczórnej Mszy S więtej. 
 

W kaplicy Wieczystej Adóracji trwa 
Wielkanócna módlitwa ó óchrónie 
z ycia przed abórcją i eutanazją 
Przyjdź choć na jedna godzinę, 
pomóż ocalić życie! 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
sobota, 18 marca 2023 godzi.9:00 - 15:00 

Dóm Rekólekcyjny Kró lówej Apóstółó w  
1617 Blythe Róad, Mississauga 

Kószt: $45.00 wliczając lunch 
Kóntakt: Jean 905-278-5229 albó óffce@qóa.ca  

PIELGRZYMKA DO WILNA NA  
KANADYJSKICH KASZUBACH  

Kónferencja Pólskich Księz y zaprasza na  
dóróczną pielgrzymkę dó Wilna, na  
Kanadyjskie Kaszuby, ókazji S więta Bóz egó 
Miłósierdzia, w sobotę, 15 kwietnia 2023. 
Program Pielgrzymki:  
11:30 – Ró z aniec 
12:00 – Uróczysta kóncelebrówana Msza s w. 
Hómilie wygłósi misjónarz z Pólski,  
O. Sławómir Dwórek OMI 
13:00 – Kórónka dó Bóz egó Miłósierdzia 
 

Autóbusy ódjadą między innymi z Parafii s w. 
Kazimierza w Tóróntó, s w. Maksymiliana  
Kólbe w Mississauga, s w. Eugeniusza de  
Mazenód w Bramptón óraz autóbus Radia 
Maryja. Bilety na autókar są w cenie $50. 
Sprzedaz  óraz ódbió r biletó w w niedzielę  
2 kwietnia godz.9:00 - 16:00 sala parafialna. 
 Kontakt: Wiesława 416-799-2122 
 

Serdecznie zapraszamy. 

Rodzina Różańca Świętego   
zaprasza na 3-dniową pielgrzymkę dó 

Sanktuariów w Quebec w dniach 19 - 21 
maja 2023, pód ópieką duchówą Ojca Oblata 
Informacje i zapisy: Teresa 905-495-7035 

Wiesława 416-799-2122 

CAMINO DE SANTIAGO 
Juz  w najbliz szą sobotę 18 marca o godz. 
18:00 w sali parafialnej ódbędzie się  
spótkanie z naszymi parafianami, w tym 
z naszym próbószczem ó. Jackiem, któ rzy  
przeszli „Drógę s w. Jakuba”. Kaz degó róku 
tysiące pielgrzymó w pókónuje setki kilóme-
tró w trasą Caminó de Santiagó, by dótrzec  dó 
gróbu s w. Jakuba – jednegó z 12 apóstółó w – 
znajdującegó się w katedrze s w. Jakuba  
w Hiszpanii. 
Przyjdź, posłuchaj i ucz się od innych parafian. 

NIEDZIELA 19 MARCA DRUGA SKŁADKA 
Pomoc Humanitarna dla Turcji i Syrii 

Dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i setki 
gwałtównych wstrząsó w wtó rnych w Turcji  
i Syrii spówódówały ógrómne zniszczenia  
w óbu krajach. Liczba ófiar zbliz yła się dó  
47 tys. a ókółó 2 mln zóstałó bez dachu nad 
główą. Aby pómó c pószkódówanym druga 
kólekta w następnym tygódniu, któ ra miała 
byc  przeznaczóna na Fundusz Remóntówy  
w całós ci zóstanie przekazana na pómóc dla 
Turcji i Syrii. Dónacje na ten cel móz na  
złóz yc  w kópertkach któ re są przeznaczóne 
na Fundusz Remóntówy lub kópertkach  
któ re są wyłóz óne w hólu kós cióła  
z napisem „Humanitarian Relief”. 
 

Żyj Ewangelią, pomagając naszym  
najsłabszym braciom i siostrom 

 

Niedziela ShareLife przypada 26 marca  
i pónównie prósimy ó wsparcie katólickich 
agencji, któ re z kólei trószczą się ó najsłab-
szych człónkó w naszej spółecznós ci. Dla naszej 
 parafii jest tó ókazja, by z yc  Ewangelią! 
 

Złó z , prószę, ófiarę w parafii uz ywając specjal-
nej kópertki ShareLife, na strónie internetówej 
parafii lub na sharelife.órg/dónate. 

DUCHOWA ADOPCJA 
"Uróczyste przyrzeczenie Duchówej Adópcji 
w naszej parafii, odbędzie się 25 marca 
o godz. 8:00 , pódczas Mszy s w. ranó. 
Duchówa Adópcja jest módlitwą w intencji 
dziecka zagróz ónegó zabiciem w łónie matki. 
Trwa dziewięc  miesięcy i pólega na códzien-
nym ódmawianiu jednej tajemnicy (dziesiątki) 
ró z an ca óraz kró tkiej módlitwy w intencji 
dziecka i jegó ródzicó w. Kaz dy móz e pódjąc  
Duchówa Adópcje. Fórmularze óraz óbrazki z 
módlitwa, pó pólsku i pó angielsku, są wyłóz ó-
ne z tylu kós cióła óraz przy wejs ciu dó kapli-
cy. Wypełnióne fórmularze prósimy wrzucac  
dó kószyka óbók. Wszystkie ósóby pódejmują-
ce adópcje będą wpisane dó księgi Duchówej 
Adópcji przy naszej parafii. W 1994 róku s w. 
Jan Paweł II póbłógósławił tó dziełó tak bar-
dzó bliskie jegó sercu. W swójej Encyklice 
"Evangelium Vitae” (Ewangelia Z ycia) napisał: 
"Brónic z ycia i umacniac  je, czcic  je i kóchac  
 - ótó zadanie, któ re Bó g pówierza kaz demu 
człówiekówi"   

  Zapraszamy 

Uwaga Oszust !!!!!! 
Prosimy, aby zwrócić uwagę na oszustów, którzy 
twierdzą, że dzwonią z kościoła św. Maksymilia-
na Kolbe i proszą o uregulowanie należności. 
Podobne oszustwa miały miejsce w przeszłości. 
Prosimy pamiętać, że nigdy nie dzwonimy do  
naszych parafian i nie prosimy o pieniądze. Jeśli 
jesteś celem, zalecamy skontaktowanie się z 
policją i poinformowanie ich o sytuacji. 

AKCJA MADAGASKAR WIELKI POST 2023 
 

„DAJ MALGASZOM WĘDKĘ ZAMIAST RYBY”            
19 marca Grupa Przyjaciół Misji Oblackich  
órganizuje zbió rkę funduszy na Madagaskar, nad 
któ rym przeszedł cyklón i wyrządził wiele szkó d.   
Za zebrane ófiary zóstaną zakupióne najpótrzeb-
niejsze rzeczy: z ywnós c , lekarstwa, ódziez  óraz 
materiały budówlane na ódbudówę zniszczen . 
Wspómó z  pótrzebujących: głódnych, nagich, bez 
dachu nad główą … Każdy Dar Serca jest cenny. 
Ty też możesz mieć swój udział.  


