
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

15 marca 2020 

I czyt. Wj 17:3-7 

II czyt. Rz 5:1-2, 5-8 
Ref. Psalmu 95: „Słysząc głos Pana, serc nie 

zatwardzajcie.”  

Ewangelia J 4:5-42 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁY DO BOGA 
 

Jadwiga KUBIK 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

SUPLIKACJA 
 

Podczas dzisiejszych Mszy św. będziemy modlić się 

suplikacjami. Suplikacje to rodzaj szczególnie żarliwej 

modlitwy błagalnej zanoszonej do Boga przez całe wspólnoty 

w chwilach zagrożeń i klęsk żywiołowych. Inwokacja “Święty 

Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny” pochodzi ze 

starodawnego hymnu ku czci Trójcy Świętej, zwanego 

Trisagionem, występującego w liturgii Kościołów zachodniego 

i wschodniego. Słowo ‘triságios’ z języka greckiego oraz po 

łacinie ‘trisagium’ oznacza: „trzykrotnie święty”. 

W modlitwie wiernych Dobremu Bogu polecamy zmarłych na 

skutek koronawirusa. Modlimy się o zdrowie dla chorych oraz 

w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, 

które działają w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się 

tego wirusa. Modlimy się także o wygaśnięcie epidemii. 
 

W dniach 28 marca – 2 kwietnia odbędą się w naszej parafii 

rekolekcje wielkopostne, które wygłosi O. Andrzej Korda, 

OMI, misjonarz z Polski. Serdecznie zachęcamy wszystkich, 

aby już teraz zarezerwować czas na duchową odnowę i 

przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. Rozpoczęcie 

rekolekcji w sobotę, 28 marca o godz. 19:00, a w niedzielę, 29 

marca, podczas każdej Mszy św. Nauki rekolekcyjne będą 

głoszone od poniedziałku do czwartku o godz. 10:30 i 19:00. 

Nauki stanowe dla małżeństw będą głoszone w 

poniedziałek, 30 marca, o godz. 20:00, a dla młodzieży we 

wtorek, 31 marca, o godz. 20:00. We wtorek, 31 marca, o 

godz. 10:30 będzie sprawowana Msza św. dla chorych i 

starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych; od 

poniedziałku do środy Adoracja Najświętszego Sakramentu o 

godz. 18:00 oraz okazja do spowiedzi godzinę przed każdą 

Mszą św. rekolekcyjną. Serdecznie zapraszamy! 
 

NABOŻEŃSTWO POKUTNE 
 

NABOŻEŃSTWO POKUTNE będzie sprawowane w naszej 

parafii w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, o godz. 20:00. 

Prosimy nie zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę. Spotkanie 

z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego 

usposobienia i należytego przygotownia. Usposobieniem jest 

miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i 

gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego 

przygotowania się do spowiedzi. Przypominamy: 1. Rachunek 

sumienia, 2. Żal za grzechy, 3. Mocne postanowienie 

poprawy, 4. Szczera spowiedź, 5. Zadośćuczynienie Panu 

Bogu i bliźniemu. Z sakramentu pokuty w naszej parafii 

można skorzystać każdego dnia pół godziny przed Mszą św. 

UWAGA! W niedzielę ojcowie nie spowiadają w czasie 

Mszy św. 

 

KAWA I PĄCZKI 
 

Dzisiaj – Grupa Misyjna; 22 marca – Grupa Misyjna; 29 marca 

– Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły 
 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 

Duchowa Adopcja jest modlitwą odmawianą przez okres 9 

miesięcy. Dotyczy jednego dziecka, które nie jest znane osobie 

modlącej się. Duchowa adopcja może być podejmowana 

wielokrotnie przez każdego komu nie jest obojętne życie 

ludzkie. Osoba jest zobowiązana do codziennej modlitwy 

(dziesiątka różańca; tekst modlitwy). Uroczyste przyrzeczenie 

podjęcia Adopcji Duchowej odbędzie się w niedzielę, 22 

marca, po każdej Mszy św. 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza - wtorki o godz. 11:00. 

Serdecznie zapraszamy nowych członków.  
 

Spotkanie młodzieży licealnej - środa, 18 marca, po 

wieczornej Mszy św. w sali Rycerzy Kolumba. 
 

Spotkanie ministrantów – piątek, 20 marca, po wieczornej 

Mszy św. w sali Rycerzy Kolumba. 
 

Spotkanie dla mam – środa, 18 marca, po wieczornej Mszy 

św. w dolnej sali w budynku Rycerzy Kolumba. 
 

POLSKA SZKOŁA I KATECHEZA 
 

Szkoła Polska Św. Kazimierza informuje że podczas przerwy 

„March Break”, do 21 marca włącznie, nie będzie zajęć jęz. 

polskiego. W tym czasie nie będzie też katechezy. Kolejne 

zajęcia 28 marca. 
 

MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA 
 

Arcybiskup Toronto, Thomas Collins zaprasza wszystkich 

wiernych na Mszę św. Krzyżma, we wtorek, 7 kwietnia 2020 r. 

o godz. 11:00 w Katedrze Bazylice Św. Michała, 66 Bond St., 

podczas której zostaną poświęcone oleje. Liturgia zna trzy 

rodzaje olejów: olej chorych, olej katechumenów- używany 

przy udzielaniu sakramentu chrztu oraz olej krzyżma, ktory 

jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z 

wonnościami (najczęściej z balsamem). Krzyżmo różni się od 

pozostałych olejów swoim najszerszym zastosowaniem w 

Kościele i jest szczególnie uroczyście poświęcane. Używane 

jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich, 

służy też do namaszczania ołtarza i ścian kościoła. 
 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 
 

3 kwietnia 2020 r. w 25 krajach na świecie wyruszy ponad 900 

tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W Kanadzie trasy są 

dostępne w Toronto i Kitchener. W Toronto EDK rozpocznie 

sie 27 marca się o godz. 7:00 p.m. Mszą św w kościele św 

Kazimierza w Toronto. Rejestracja na stronie EDK.org.pl oraz 

przez stronę na Facebook EDK Toronto - Extreme Way of the 
cross. Trasy i rozważania dostępne w mobilnej aplikacji EDK. 

Zakończenie w kościele St. Eugene de Mazenod Mszą św. 
 

SHARE LIFE 
 

W tym roku akcja ShareLife odbędzie się w niedziele 29 

marca, 3 maja i 7 czerwca. Akcja ta wspiera dziesiątki 

różnych organizacji katolickich, które pomagają: dzieciom, 

młodzieży, małżonkom przeżywającym kryzysy oraz ludziom 

https://mostdonieba.pl/2019/04/19/swiety-boze-deus-meus-na-pustyni-wideo-i-tekst/
https://mostdonieba.pl/2019/04/19/swiety-boze-deus-meus-na-pustyni-wideo-i-tekst/
https://wnet.fm/kurier/suplikacje-sa-szczegolnie-zalecane-praktykowane-trudnych-chwilach-wspolnoty-chrzescijanskiej-klesk-nieszczesc/
http://edk.org.pl/


w podeszłym wieku i niepełnosprawnym. W okresie Wielkiego 

Postu masz okazję uczynić coś dobrego. Nie czekaj! Ta okazja 

może już nie wrócić! Kopertki na ten cel znajdują się w 

rocznych zestawach i są także wyłożone z tyłu kościoła.  
 

PIELGRZYMKA DO WILNA 
 

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 

zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci Bożego 

Miłosierdzia w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach, które się 

odbędą w sobotę, 18 kwietnia br. Uroczystościom 

przewodniczył będzie ks. Bp. Marek Solarczyk z Warszawy.  

Program Pielgrzymki: 11:00 – Różaniec; 11:30 – Uroczysta 

Msza św.; 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

Serdecznie zapraszamy całą Polonię. 
 

Bilety na autobus do Wilna z okazji Święta Bożego 

Miłosierdzia w cenie $40, można zakupić w biurze 

parafialnym. Zapisy do 22 marca. 
 

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W ZWIĄZKU  

Z KORONAWIRUSEM (COVID-19) 
 

Archidiecezja Toronto jest w kontakcie z urzędnikami ds. 

zdrowia (Toronto Public Health) w celu monitorowania 

lokalnej sytuacji w zakresie aktywnych przypadków 

koronawirusa (COVID-19). Kardynał Collins poprosił 

wszystkie parafie o wdrożenie następujących środków: 

• Komunię Świętą przyjmujemy na rękę 

• Przy Znaku Pokoju nie podajemy ręki - odpowiedni jest 

prosty ukłon, skinienie głowy lub „Pokój niech będzie z tobą” 

w stosunku do bliźniego. 

• Parafie powinny dopilnować, aby osoby rozdające komunię 

myły ręce lub stosowały środek dezynfekujący do rąk przed i 

po rozdaniu komunii. 

Kontynuuj także praktykę zdrowej higieny - myj ręce mydłem 

lub regularnie odkażaj ręce, pozostań w domu, jeśli jesteś 

chory, kichaj/kaszlaj w rękaw i unikaj dotykania oczu, nosa lub 

ust. Troszczmy się o siebie i siebie nawzajem, modląc się za 

wszystkich, którzy zostali dotknięci przez COVID-19 na całym 

świecie. 
 

WAKACJE Z BOGIEM NA ONTARYJSKICH 

KASZUBACH 
 

Wakacje z Bogiem dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat, na 

Ontaryjskich Kaszubach, odbędą się od 10 do 20 sierpnia 

2020 r. W tym roku pobyt pod duchową opieką Ojca Oblata i 

opiekunów/rodziców z naszej parafii. Cena $500; drugie 

dziecko $450; trzecie dziecko $250. Potrzebujemy też 

wolontariuszy/ekipę rodziców do kuchni. Więcej informacji i 

formy rejestracyjne w biurze parafialnym (416) 532-2822.  
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Antoniego Baka (40 rocznica) – córka Wanda 

Za śp. Balbinę Bąk – córka Wanda 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.03 – 30.01 
 

Za śp. Agnieszkę Leszczyńską – mama 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela, 8 marca - $5044.65 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 15 marca 

7:30 Godzinki o Męce Pana Jezusa 

8:00 1. Za członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego 

 2. Za śp. Annę Dyktyńską (Polak) – Tow. Różańca Św. 

9:30 Za śp. Malinkę i Vasila Boskovski, kuzynów Vlado i Zivko – 

syn z rodziną 

11:00 1. O zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu 

medycznego i wszystkich służb, które działają w celu 

powstrzymania i rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz o 

wygaśnięcie epidemii. 

 2. Za Parafian 

13:00 Za śp. rodziców Józefa i Marię Kaczor, rodzeństwo Stanisława i 

Irenę, Tadeusza i Helenę, Ewerysta i Stanisławę, Emilię, ks. 

Kazimierza, Annę i zmarłych z rodziny – córka i siostra z 

rodziną 

18:00 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Weronikę Morgielewicz – córka z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 16 marca 

8:00 1. Za śp. rodziców Gertrudę i Alfonsa Linke i zmarłych z 

rodziny – córka z rodziną 

 2. Za śp. Karolinę Skowronek - wnuk 

18:30 Droga Krzyżowa po angielsku 

19:00 1. Za śp. rodziców Czesławę i Klemensa Kerskich - rodzina 

 2. Za śp. Franciszka Stolarz (50. rocznica) – dzieci z rodzinami 

WTOREK, 17 marca – św. Patryka 

8:00 1. Za śp. z rodziny Klacza – Mark & Chris Korwin-Kuczyński 

 2. Za śp. rodziców i braci z rodziny Krzywda – córka z rodziną 

19:00 1. Za śp. Józefa Girtlera – syn Jan z rodziną 

 2. Za śp. Helenę i Józefa Mochol, siostrę Genowefę i Juliana 

Frankiewicz – córka i siostra Henryka 

ŚRODA, 18 marca – Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i Doktora 

Kościoła 

8:00 1. Za śp. Józefę Zdyb - Zofia 

 2. Za śp. Władysława Hirniak – syn z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 19 marca – św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny  

8:00 1. Za śp. Honoratę Lejtkowską - siostrzenica 

 2. Za śp. Józefę i Franciszka Kupińskich – córka z rodziną 

19:00 1. Za śp. Józefę Sobkowicz – rodzina Kiens 

 2. Za śp. rodziców Józefę Sobkowicz i Józefa Dudzik, 

dziadków Annę i Józefa Sobkowicz – córka i wnuczka z 

rodziną 

PIĄTEK, 20 marca 

8:00 1. Za śp. Stanisława Osostowicz – córki z rodzinami 

 2. Za śp. Józefa Bielak – Mieczysław i Krystyna Klin 

18:15 Droga Krzyżowa 

19:00 1. Za śp. Mieczysława Gęsior – żona z rodziną 

 2. Za śp. Stanisławę Paściak (rocznica) – Jacek z rodziną 

SOBOTA, 21 marca  

8:00 1. Za śp. Emilię Krzak - rodzina 

 2. O Boże błog. dla chrześniaków Arka, Agnieszki i Jana – 

mama chrzestna 

19:00 1. Za śp. z rodziny Maziarz  - M.M. Bembenek 

 2. Za śp. Stanisławę Paściak w 1. rocznicę - wnuki 

4. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 22 marca 

7:30 Godzinki o Męce Pana Jezusa 

8:00 1. O zdrowie i opiekę Bożą dla rodziny Powichrowskich - 

własna 

 2. Za śp. Zofię Dudek – córka Misia z rodziną 

9:30 Za śp. Reginę i Antoniego Tymosiak - córka 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Katarzynę i Jana Rogalskich – Zofia Rogalska 

18:00 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Jana, rodzeństwo Stanisława i Łucję, 

Józefa i Marię, Annę i Andrzeja, Eugeniusza, Kazimierza, 

Adama i Zbigniewa Armatys – syn z rodziną 


