
Szósta Niedziela Zwykła 

13 lutego 2022 

I czyt. Jr 17:5-8 

II czyt. 1 Kor 15:12, 16-20 

Ref. Psalmu 1: „Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.”  

Ewangelia: Łk 6:17, 20-26 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Stanisława ANDRZEJEWSKI 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dzisiaj przypada szósta niedziela zwykła w ciągu roku 

liturgicznego. Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i 

uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział 

w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim 

przeżywaniu naszej codzienności.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Dzisiaj, o godz. 18:00, w naszym kościele parafialnym 

odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym 

serdecznie zapraszamy. W programie Różaniec Fatimski i 

Msza św.  
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W środę zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, natomiast w piątek na nabożeństwo do 

Bożego Miłosierdzia. 
 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Następna Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w środę, 16 

lutego o godz. 19:00. Intencje na Msze św. zbiorowe podajemy 

tylko w biurze. 
 

WIELKI POST 
 

Wielki Post w tym roku rozpocznie się w środę, 2 marca. W 

tym dniu nie będzie nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy oraz Mszy św. zbiorowej. W Środę Popielcową przed 

każdą Mszą św. będzie okazja do spowiedzi w sali parafialnej. 
 

ODPUST PARAFIALNY 
 

Odpust parafialny odbędzie się 4 marca, w piątek. Zapraszamy 

na specjalną Msze św. odpustową o godz. 11:00 z udziałem 

wielu księży, której przewodniczył będzie prowincjał 

Misjonarzy Oblatów Alfred Grzempa. Wierni, którzy będą na 

Mszy św. w kościele mogą uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami, a więc: stan łaski uświecającej, 

przyjęcie komunię św. oraz modlitwa w intencjach podanych 

przez Ojca Świętego.  
 

LIMIT W KOŚCIOŁACH W ONTARIO 
 

W kościołach w prowincji Ontario obowiązuje limit 50% 

pojemności kościoła, co nie zmienia to dotychczasowych zasad 

w naszej parafii. W kościele mamy zasłonięte usta i nos 

maseczką. Jeśli kościół jest pełen przechodzimy do sali 

parafialnej, aby uczestniczyć we Mszy świętej. Prosimy także o 

zachowanie dystansu oraz o dezynfekcję rąk wchodząc do 

kościoła. Pragniemy także przypomnieć, że do Komunii 

Świętej przystępujemy procesyjnie, wszyscy wychodzimy z 

ławek, aby nie ocierać się jeden o drugiego. Komunie św. 

przyjmujemy tylko na rękę. 
 

ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 

Adopcja dziecka poczętego odbędzie się w piątek, 25 marca w 

czasie wieczornej Mszy św. 
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali parafialnej od 

godz. 18: 00 do 19:00. 
 

OBOWIĄZEK ŚWIĘCENIA DNIA PAŃSKIEGO 
 

Wielu parafian stawia nam pytania, czy opuszczenie Mszy 

świętej w niedzielę bez ważnego powodu jest grzechem 

ciężkim? Czy można wybrać Mszę sobotnią zamiast 

niedzielnej? Czy obawy przed zarażeniem covidem w kościele 

mogą być powodem zwolnienia z obowiązku niedzielnej 

Mszy? Postaramy się na te pytania odpowiedzieć w 

najbliższych biuletynach.Otóż obowiązek święcenia Dnia 

Pańskiego wynika z trzeciego przykazania Dekalogu, 

przypominającego „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” oraz 

pierwszego przykazania kościelnego „W niedzielę i święta 

nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od 

prac niekoniecznych”. Kodeks Prawa Kanonicznego, który 

reguluje zasady życia katolików również w kwestiach 

związanych z korzystaniem z sakramentów, stwierdza w 

kanonie 1247: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne 

nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej 

oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które 

utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości 

właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego 

odpoczynku duchowego i fizycznego”. Uczestniczenie w Mszy 

św. w niedziele i święta nakazane jest zatem obowiązkiem 

katolika. Mszę niedzielną można zastąpić sobotnią, tzw. 

wieczorną: „Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni 

zadość ten, kto bierze w niej udział gdziekolwiek jest 

odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień 

świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK 

kan. 1248 §1). 

Msza sobotnia zamiast niedzielnej. W pierwszych wiekach 

Kościoła niedzielną Eucharystię sprawowano już w sobotę 

wieczór, zgodnie z żydowską tradycją mierzenia czasu, według 

której kolejny dzień zaczynał się o zmierzchu. W czasie 

prześladowań Kościoła chrześcijanie zbierali się często w nocy 

z soboty na niedzielę, aby uczcić zmartwychwstanie Chrystusa, 

które dokonało się w właśnie w nocy. Sobór Watykański II 

powrócił do tradycji pierwotnego Kościoła i pozwolił na 

sprawowanie Mszy świętej niedzielnej w sobotni wieczór, a 

nawet popołudnie, ale Msza nie może być sprawowane 

wcześniej niż o 16.00. 

Kiedy opuszczenie Mszy świętej niedzielnej nie jest 

grzechem? Opuszczenie Mszy nie jest grzechem, jeśli skłania 

ku temu ważny powód, jak np. choroba, konieczność opieki 

nad osobą obłożnie chorą czy niemowlęciem, kiedy dotarcie do 

kościoła jest niemożliwe. Nie sposób omówić wszystkie 

przypadki, w razie wątpliwości należy zapytać się 

spowiednika. Jednakże musimy pamiętać, że pobyt na 

wakacjach nie zwalnia nas od obowiązku uczestniczenia w 

niedzielnej Mszy św. Dalsze odpowiedzi na pytania w 

przyszłym biuletynie! 
 

 



KOLEKTA NIEDZIELNA 
 

Kolekta w minioną niedzielę na Fundusz Wsparcia Polskich 

Misjonarzy wyniosła $2,710. W imieniu wszystkich Polskich 

Misjonarzy, którzy pracują na misjach w kilkudziesięciu 

krajach świata z głębi serca dziękujemy za wsparcie. Natomiast 

kolekta na Fundusz remontowy wyniosła $2,435. Wszystkim 

ofiarodawcom składamy z głębi serca podziękowania. 
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenie do income tax za ofiary w minionym roku 

zostały już wysłane naszym parafianom. Parafianie, którzy 

składali ofiary kartą kredytową otrzymają osobne 

zaświadczenie do podatku. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i 

Szczęść Wam Boże! 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE PO ANGIELSKU 
 

Sobota, 5 Marca lub wtorek, 15 marca od 9:00 a.m. - 3:30 p.m 

Koszt: $40.00 z lunchem w Domu Rekolekcyjnym Królowej 

Apostołów, 1617 Blyth Road, Mississauga Rejestracja: 905-

278-5229 or office@qoa.ca  
 

Rekolekcje Wielkopostne z O. Ron Rolheiser. Piątek 7:00p.m. 

do niedzieli 2:00p.m. Koszt: $450.00 za osobę lub $700.00 za 

parę w Domu Rekolekcyjnym Królowej Apostołów, 1617 

Blyth Road, Mississauga Rejestracja: 905-278-5229 or 

office@qoa.ca  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2022 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym.  
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 
misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Józefa Działo – brat i siostra 

Za śp. Alicję Kaptur – córka z rodziną i przyjaciel 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – pracownicy szkoły St. 

Vincent de Paul 

Za śp. Janinę Sosiewicz – Towarzystwo Różańca Św. 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – B. & R. Sadlowski 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Krystyna Kruk z rodziną 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – D. & A. Talkowscy 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – A. & R. Konopka 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – M. & Z. Posłuszny 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – E.J. Paściak & A. Myśliwiec 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – M. & S. Kular 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – M. Orlowska  

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – S. & J. Ciężadło 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Lektorzy i szfarze parafii św. 

Kazimierza 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – W. & Z. Osiecki 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – K. & E. Cudek 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – M. & M. Szyller 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – K. & P. Pawlowscy 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – R. Czarnik & D. Lechowska-

Czarnik 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

6. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 13 lutego 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za parafian 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Stefani Piersiak z okazji 100-tnej rocznicy urodzin 

– córka, wnuki, rodzina i przyjaciele 

13:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Kasi i Piotra z 

dziećmi – własna 

18:00 Nabożeństwo Fatimskie 

19:00 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 14 lutego – św. Walentego, biskupa 

8:00 Za śp. Stefanię, Szymona i Piotra Czajkowskich - 

rodzina 

19:00 Za śp. Józefę Łącz – Zdzisław Wolański z córkami 
 

WTOREK, 15 lutego  
8:00 O Boże błog. i łaskę wiary dla wnuka Jana – babcia 

Irena Babian 

19:00 Za śp. Edwarda Pruchnickiego – żona Kazimiera 
 

ŚRODA, 16 lutego 
8:00 1. Za śp. rodziców Stefanię i Jana Fijał i siostrę Halinę 

– Janina Wicik z rodziną 

 2. Za śp. Władysława, Walerię, Zdzisława, Józefa i 

Marię Sołtys – Władysława z rodziną (o. Zbyszek 

odprawia w kaplicy) 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 17 lutego  

8:00 O zdrowie i opiekę Bożą dla rodziny Powichrowskich 

– własna 

19:00 Za śp. Józefę Łącz – Stanisław Struzik  
 

PIĄTEK, 18 lutego  
8:00 1. Za śp. syna Adama i męża Józefa Więcko oraz 

zmarłych z rodzin Więcko, Perkowskich i Jabłońskich 

– rodzina 

 2. Za śp. Stanisława i Franciszkę Sugockich – syn z 

rodziną 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 Za śp. Antoniego Zaleskiego (23. rocznica) – żona i 

dzieci 
 

SOBOTA, 19 lutego 
8:00 1. Za śp. rodziców Wiktorię i Jana, rodzeństwo 

Stanisława i Łucję, Józefa i Marię, Kazimierza i 

Eleonorę, Adama, Annę i Andrzeja, Eugeniusza, 

Zbigniewa i Kazimierza Buczak - syn z rodziną 

Armatys 

 2. Za śp. Kazimierza Borowskiego i Fryderyka 

Masłowskiego – rodzina Milewskich 

19:00 Za śp. Antoniego Stachulak w 1. rocznicę śmierci – 

żona i dzieci 
 

7. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 20 lutego 
8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Jana i Katarzynę Rogalskich – Zofia Rogalska 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Krystynę Fabicką-Zambrowicz i zmarłych z 

rodzin Fabickich i Pomeraniec – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Henryka Mazur (rocznica) – córka z rodziną 
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