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22 marca 2020 

I czyt. 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a 

II czyt. Ef 5:8-14 

Ref. Psalmu 23: „Pan mym pasterzem, nie 

brak mi niczego.”  

Ewangelia J 9:1-41 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO 

BOGA 
 

Jadwiga SEDLAR 

Wojciech PUTKA 

Helena MUSIAŁ 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

Rekolekcje wielkopostne, które miały odbyć się 

w dniach 28 marca – 2 kwietnia zostały 

odwołane z powodu epidemii koronawirusa 

COVID-19. 
 

ZALECENIA KARDYNAŁA COLLINS’A  

W ZWIĄZKU  

Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 
 

Na czas epidemii koronawirusa COVID-19, 

Kardynał Collins wprowadził następujące zasady 

we wszystkich parafiach, misjach i osrodkach 

duszpasterskich w całej Archidiecezji Toronto: 
 

Msza święta - Wszystkie Msze św. publiczne są 

odwołane, zarówno w ciągu tygodnia, jak i w 

weekendy. Kościoły będą dostępne na 

indywidualną prywatną modlitwę. Kapłani 

archidiecezji odprawią codziennie Mszę św. w 

intencji wiernych. Nasi kapłani odprawiają 

codziennie Msze św. w kaplicy rano i wieczorem 

w intencjach wymienionych w biuletynie. 
 

Wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. za 

pośrednictwem transmisji na żywo, która jest 

odprawiana codziennie o godz. 7:30 a.m. w 

Bazylice Katedralnej św. Michała. Msza św., 

Różaniec i Anioł Pański będą również dostępne na 

kanale Archidiecezji Toronto dla tych, którzy nie 

mogą dołączyć o 7:30 a.m. Ponadto Msza będzie 

transmitowana codziennie w Salt & Light Catholic 

Media Foundation, VisionTV (Daily TV Mass), w 

EWTN, a także w oblackich parafiach św. 

Maksymiliana Kolbe w Mississauga i św. 

Eugeniusza de Mazenod w Brampton. 

Sakrament Pojednania - Wspólne celebrowanie 

Sakramentu Pojednania jest w tej chwili 

niedozwolone. Wszyscy, którzy chcą przyjąć 

sakrament, powinni skontaktować się z księdzem. 

Sakrament należy sprawować nie w konfesjonale, 

ale w innym miejscu, w którym można zapewnić 

poufność i zachować odległość wymaganą przez 

służbę zdrowia. 
 

Chrzest - W tej chwili wspólne obrzędy chrztu są 

niedozwolone. Chrzest indywidualny jest 

dozwolony w gronie najbliższej rodziny i zgodnie 

z przepisami ustanowionymi przez władze służby 

zdrowia. 
 

RCIA – Spotkania są odwołane. Informacje 

przyjęcia do Kościoła Katolickiego zostaną 

wysłane w późniejszym terminie. 
 

Sakramenty: Pierwsza Komunia Święta i 

Bierzmowanie zostają przełożone na czas 

późniejszy. 
 

Sakrament Małżeństwa – Śluby mogą mieć 

miejsce w obecności najbliższych członków 

rodziny, pod warunkiem, że są zgodne z 

przepisami ustanowionymi przez władze służby 

zdrowia. W tych okolicznościach można wystąpić 

o odroczenie ślubu, ale jeśli zostanie to przyznane, 

może zajść potrzeba zmiany wymogów 

kanonicznych. 
 

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa - 

Zajęcia przygotowujące do małżeństwa są 

odwołane, a proboszczowie muszą zapewnić 

odpowiednie przygotowanie poszczególnym 

parom. 
 

Odwiedziny chorych - Wizyty w domu chorych 

powinny być kontynuowane tak długo, jak to 

możliwe. Jak wcześniej informowano, 

odwiedzający duchowni i wolontariusze powinni 

kierować się przepisami służby zdrowia. Parafie 

powinny również zadbać o kontakt z rodziną i 

bezbronnymi. 
 

Pogrzeby – Nie będą sprawowane Msze św. 

pogrzebowe i nie będzie wizytacji/modlitw w 

domach pogrzebowych. Rytuał pochówku 

odbędzie się z najbliższą rodziną na cmentarzu. 

Zachęcamy do odprawienia Mszy pogrzebowej w 

późniejszym terminie. 



Spotkania i wydarzenia parafialne są odwołane.  
 

Biuro parafialne – Biuro parafialne będzie 

otwarte od wtorku do piątku od godz. 10:00 do 

12:00 i od 13:00 do 16:00. W sobotę od godz. 

10:00 do 12:00. W poniedziałki biuro parafialne 

jest zamknięte. 
 

Kontynuujmy praktykę zdrowej higieny – myjmy 

ręce mydłem lub regularnie odkażajmy ręce, 

pozostańmy w domu, jeśli jesteśmy chorzy, 

kichajmy/kaszlajmy w rękaw i unikajmy 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. 
 

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). 

Adopcja Duchowa rozpoczyna się w niedzielę, 22 

marca. 
 

PIELGRZYMKA DO WILNA 
 

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią 

Kanadę zawiadamia, że pielgrzymka do Wilna 

została odwołana. 
 

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.  
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.03 – 30.01 
 

Za śp. Agnieszkę Leszczyńską – mama 

 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 22 marca 

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 

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 

PONIEDZIAŁEK, 23 marca – św. Turybiusza z Mongrovejo, 

biskupa 

8:00 1. Za śp. Antoniego i Marię Polewka - córka 

 2. Za śp. Danutę Moskwę - mąż 

19:00 1. O spełnianie się woli Bożej w życiu Bogdana, Dorli, Barbary, 

Snieżany, Teresy, Piotra i chorych znajomych - Alicja 

 2. Za śp. Józefa Kośmińskiego - córka 

WTOREK, 24 marca  

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinach 

Zelek, Lake i Teaque – Dana Zelek 

 2. Za śp. Stanisławę i Bronisława, brata Tadeusza Wandowicz i 

męża Benedykta Czechryńskiego - Maria 

19:00 1. Za śp. Jerzego i Eugeniusza Wiąckiewicz , Jana i Zofię 

Cybulskich - rodzina 

 2. O zdrowie i Boże blog. dla Jacka Chećko i Stanisława Grucy 

i ich rodzin – mama 

 3. Za śp. Jana Musiała – brat z rodziną 

ŚRODA, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie 

8:00 1. Za śp. Helenę Galus - mąż 

 2. Za śp. Wincentego, Katarzynę, Marię, Krystynę, Zdzisława, 

Leokadię, Bronisława, Władysława i Józefę – Maria 

Wasilewska 

19:00 1. Za śp. Bronisławę Konopka (5. rocznica) – dzieci i wnuki 

 2. Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite 

zaprzestane aborcji i eutanazji na całym świecie 

CZWARTEK, 26 marca  

8:00 1. Za śp. Wacława Szapućko (22. rocznica) – żona i dzieci 

 2. Za śp. rodziców Ewę i Marcela oraz Stefanię i Edmunda - 

dzieci 

19:00 1. Za śp. Marię, Julię, Stanisława, Szczepana Pietrzyk i Irenę 

Chryplewicz – Krystyna Pietrzyk 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Wandy z 

okazji 95. urodzin – dzieci z rodzinami 

PIĄTEK, 27 marca 

8:00 1. Za śp. Józefa Bielak – Franek i Gabriela Kapel 

 2. Za śp. Marię Galas – Stanisława  

19:00 1. Za śp. Pawła Plich i syna Romka – córka Joanna z rodziną 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Kacpra Kaczkowskiego w dniu 1. 

urodzin – rodzice chrzestni 

 3. Za śp. Janinę Grabowską (1. rocznica) – syn z rodziną 

SOBOTA, 28 marca  

8:00 1. Za śp. Janinę Kościsz - dzieci 

 2. Za śp. Jadwigę 

19:00 1. Za śp. Leokadię Zajączkowską w 1. rocznicę – córka z 

mężem i z rodziną 

 2. Za śp. Franciszka, Józefa i ich rodziców – żona Krystyna i 

Irena z rodziną 

 3. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., światło 

Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  

5. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 29 marca 

8:00 1. Za śp. Zofię Dudek – córka Misia z rodziną 

 2. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla córki Stasi – 

mama Stefania 

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla dzieci - rodzice 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Helenę i Jana Oktaba oraz Janinę i Karola Firczyk – 

Leokadia z rodziną 

19:00 Za śp. Wiesława Boksa (7. rocznica) – żona z rodziną 


