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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 12, 1-4a) 
Powołanie Abrahama na ojca  

Ludu Bożego  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22) 
Okaż swą łaskę ufającym Tobie 

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 1, 8b-10) 
Bóg nas powołuje i oświeca  

 
EWANGELIA (Mt 17, 1-9) 
Czystość duszy zapewnia  

oglądanie chwały Boga  

PONIEDZIAŁEK   6 marca  

8:00 Za śp. babcie i dziadków - wnuczka 

18:30  Droga Krzyżowa  dla dzieci 

19:00 Za zmarłych z rodzin Kondej 

 i Rutkowskich - córka z rodziną 

 Za śp. Aleksandrę Ładziak - córka Anna 

 

WTOREK   7 marca 

8:00  Dziękczynna w intencji Barbary i Józefa 

 w rocznicę ślubu 

10:00 W intencji członków Klubu Seniora  

18:30  Droga Krzyżowa (ENG) 

19:00 Za śp. Mieczysławę Wspaniały - syn 

 Krzysztof  

 

ŚRODA   8 marca 

8:00 Za śp. Wiesławę Serwin oraz Emilię  

 i Aleksandra Niemiec - rodzina 

 Za śp. Jana i Zofię Siemaszko oraz 

 zmarłych z rodziny - rodzina 

19:00 ZBIOROWE 

 
CZWARTEK   9 marca 

8:00 Za śp. Edwarda i Romana Całko - żona 

 i matka z rodziną 

 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i dary Ducha Św. dla syna Patricka 

 - rodzice 

19:00 Za śp. Barbarę Marię Mahon - Robert 

 Mahon 

 

PIĄTEK   10 marca 

8:00 Za śp. ojca Zdzisława Panasiewicz 

18:30  Droga Krzyżowa (PL) 

19:00 Za śp. Władysławę Koza (3 rocz.) 

 - Barbara Koza  

 Za śp. Helenę i  Leona Skrobucha - syn  

 z rodziną 

 
SOBOTA   11 marca 

8:00 Za śp. Annę Błachuta - siostra z rodziną 

17:00 Za śp. Stanisławę Szafranek - siostry 

 z rodzinami 

19:00 Za śp. Sławomira Kotowskiego (2 rocz.)  

 - rodzice, siostra, Patryk i rodzina 

 
NIEDZIELA  12 marca 

8:00 Za śp. Ryszarda Michalec (5 rocz.),  

 zmarłych rodziców Natalię i Stefana

 oraz Stanisława - rodzina 

9:30 Za śp. Annę Miłkowską (20 rocz.) - siostra 

 z rodziną 

11:00 Za parafian i dobrodziejów    

13:00 Za zmarłych z rodzin Skibickich 

 i Sidorenko - siostra  

14:30 Za śp. Lana Konarkowski (24 rocz.) 

 - siostrzenica z rodziną 

18:00 Gorzkie żale      ***Zmiana godziny*** 

19:00 Za śp. Barbarę Żyła (2 rocz.) - córka 

 Marzena z rodziną 

 

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:   

 

Ellie London Bujak 
córka  Vanessy i Radósława 

 

Liam Zbigniew Mears 
syn Katarzyny i Matthew’a 

 

Aleksander Ragnar Kata 
syn Natalii i Tómasza 

 

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

Różaniec prowadzi Róża nr.14 
W dniach, w któ rych będzie ódprawiana 
Dróga Krzyz ówa, ró z aniec rózpóczyna  

się ó gódz.18:00.  

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi 
11/12 marca. Pamiętajmy ó przesunięciu  

wskazó wek zegara dó przódu. 

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 
wielókwiatówy mió d óraz  wielkanócne baranki 
cukrówe w dwó ch rózmiarach.  Kószt: $3.5 i $4 

Na kawę i pączki  
 zapraszają Harcerze 

Franciszkanie Świeccy  
sobota, 11 marca godz. 12:00-14:00 
 spótkanie Franciszkanó w S wieckich 

w salce  s w. Eugeniusza  

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

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus zaprasza 
na spótkanie z Jezusem w Najs więtszym  

Sakramencie, w każdy 2gi piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  

Przyłącz się i zaproś innych! 

Sześć dni poprzedzających przemienienie 
 
Jezus we fragmencie poprzedzającym  
dzisiejszą Ewangelię wymienia warunki, 
jakie musi spełnić każdy, kto chce być Jego 
uczniem i pójść za Nim. Te warunki to: 
godzić się na krzyż, pragnąć naśladować 
Go, być gotowym oddać za Niego życie. 
Jezus mówi o tym sześć dni przed swoim 
przemienieniem. Nie wiemy, co się wyda-
rzyło w ciągu tych kilku dni. Ale te sześć 
dni rekolekcji to zbyt mało dla Piotra, aby 
przyjąć warunki Jezusa. Proponuje  
rozstawienie namiotów, pozostanie na tej 
górze, jakby chciał powiedzieć: Nie idźmy 
na górę krzyża (Golgotę). Piotr, który już 
raz został przez Jezusa upomniany: „Zejdź 
Mi z oczu, szatanie! Przeszkadzasz Mi, bo 
nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku” (Mt 
16, 23), nadal toczy walkę, aby całkowicie 
przyjąć wolę Bożą i nią żyć. Jak bardzo 
dobrze rozumiemy Piotra, jak bardzo on 
jest nam bliski. Na nim Jezus zbudował 
swój Kościół. 
 
Panie Jezu, Ty na Piotrze zbudowałeś swój 
Kościół. Buduj także na mnie, uczyń mnie 
fundamentem mojej rodziny, wspólnoty 
parafialnej, wspólnoty zakonnej. Tak  
mocnym, że siły zła go nie zniszczą. 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   

 

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. 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  
Sakramentem przez członków krucjaty . 

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 gódzi. 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. 

Żyj Ewangelią wspierając ShareLife 
 

Niedziela ShareLife przypada 26 marca.  
 

Twója hójnós c  wspiera pónad 40 órganizacji 
katólickich i agencji pómócy spółecznej.  
Bez Twójegó udziału pónad 150,000 ósó b  
nie ótrzymałóby nadziei, jaką uzyskują  
dzięki niezbędnej pracy tych agencji. 
 

Złó z , prószę, ófiarę w parafii uz ywając spe-
cjalnej kópertki ShareLife, na strónie interne-
tówej parafii lub na sharelife.órg/dónate.  

GRUPA PRO LIFE   
niedziela, 12 marca zaprasza dó wspó lnej 
módlitwy pó wieczórnej Mszy S więtej. 
Kólbe Pró Life zachęca dó Adóracji  
Najs więtszegó Sakramentu 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 ónegó z ycia.  

Przyjdź choć na jedna godzinę. 
 

Buteleczki Pró-Life móz na jeszcze przynósic  dó  
zakrystii pó Mszy S 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  
rzymskókatólickiej, ale nie ótrzymali sakramentu 
bierzmówania, mogą zgłosić się do kancelarii 
parafialnej w celu zapisania się na kró tki kurs 
przygótówawczy. Zajęcia rozpoczną się we 
wtorek 7 marca, a bierzmowanie dla  
dorosłych nastąpi pódczas Wigilii Paschalnej,  
w sóbótę 8 kwietnia. 

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  

Serdecznie zapraszamy. 

Msza Św. dla członków Klubu Seniora   
wtorek, 7 marca godzina 10:00 

Spótkanie ódbędzie się  pó  
Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

W dniu dzisiejszym  po każdej 
Mszy św. w Centrum Imienia  
Jana Pawła II  ódbywa się zbió rka 

funduszy na remónt sali w przeszłós ci 
wynajętej przez Credit Unión i utrzyma-
nie naszegó Centrum. 
 Za wszelkie złóz óne dónacje móz na 
ótrzymac  zas wiadczenia dó rózliczenia 
pódatkówegó. 

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 

PODZIĘKOWANIA 
Serdecznie dziękujemy państwu Zofii  

i Zdzisławowi Skóra,  właścicielom firmy 
Decor Studio za wykonanie nieodpłatnie 

nowego obicia na drzwiach do Kaplicy 
Miłosierdzia. Bóg Zapłać. 

NEW PASTORAL 
Dzisiaj, 5 marca spótkanie pókazówe New 
Pastóral ó gódz. 16:00 w salce br. Antóniegó.  

 

PRZYJDŹ - ZOBACZ -  ZAPROŚ INNYCH 

CAMINO DE SANTIAGO 
 Spótkanie z uczestnikami Caminó De  

Santiagó sobota, 18 marca godz. 18:00  
w sali parafialnej. 

„Pólacy na CAMINO: przygódy, rady i pórady” 
ZAPRASZAMY 

 REKOLEKCJE - Młodzież 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. Mar-
cin Serwin 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. 

Spótkanie dla ródzicó w dzieci przygótó-
wujących się dó Bierzmówania,   
Dzisiaj, 5 marca godz.15:30  
w sali parafialnej pó pólsku  

i w salce s w. Faustyny pó  angielsku.  


