
Siódma Niedziela Zwykła 

20 lutego 2022 

I czyt. 1 Sm 26, 2. 7-9, 12-13, 22-23 

II czyt. 1 Kor 15:45-49 

Ref. Psalmu 103: „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.”  

Ewangelia: Łk 6:27-38 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Leonarda OLAK 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Bóg nagradza człowieka za okazywane innym miłosierdzie, bo 

pragnie od nas miłosierdzia a nie ofiary. I tak działa przez 

innych, że nawet trudne po ludzku historie stają się okazją do 

uwielbienia Bożego miłosierdzia. Powinniśmy wszystkim 

okazywać miłosierdzie, nawet swoim wrogom. Bo wtedy 

okazujemy się zwycięzcami, którzy zwyciężają siłą miłości i 

miłosierdzia. Tego uczy nas Chrystus, aby odpłacać dobrem za 

zło, a miłością za nienawiść. Odpłacając dobrem za zło, 

stawiamy tamę złu, które przez chęć zemsty próbuje dotrzeć do 

naszego serca, by nim zawładnąć. A nasze dobre uczynki i 

przebaczenie mogą być impulsem dla kogoś do zawrócenia z 

drogi zła. Wsłuchajmy się z uwagą w słowo Boga, pamiętając, 

że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. 
 

ŚWIĘTO KATEDRY SWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA 
 

We wtorek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry Świętego 

Piotra Apostoła. Chrześcijanie w Rzymie już od IV wieku 

obchodzili pamiątkę wybrania Wiecznego Miasta na stolicę 

Kościoła. To dzień naszej łączności z następcą Świętego 

Piotra, papieżem Franciszkiem. Pamiętajmy o nim w naszej 

modlitwie, wypraszając mu Bożą pomoc i opiekę w trudzie 

pasterskiej posługi w Kościele.  
 

FUNDUSZ RENOWACYJNY 
 

W przyszłą niedzielę, w ostatnią niedzielę lutego, druga 

składka zbierana będzie na Fundusz Remontowy naszej parafii. 

Kopertki znajdują się w rocznych zestawach. 
 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Następna Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w środę, 16 

marca 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. Msze 

św. o godz. 8am, 10:30am i 7pm. 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.  
 

ŁAGODZENIE OGRANICZEŃ COVID-19 
 

W minionym tygodniu premier Ontario ogłosił, że większość 

prowincjalnych ograniczeń Covid-19 zostanie wyeliminowana 

w dwóch fazach w nadchodzących tygodniach. Pierwsza faza 

złagodzenia ograniczeń rozpoczęła się w miniony czwartek, a 

druga faza rozpocznie się we wtorek 1 marca. Oznacza to, że 

grupy parafialne mogą już korzystać z sali parafialnej na 

spotkania, jednakże maski obowiązują wszystkich uczestników 

spotkań. Limit uczestników w obecnym czasie wynosi 

maksymalnie 50. 

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 
 

Ciąg dalszych naszych odpowiedzi na ważne pytanie z sfery 

wiary. Dziś odpowiadamy na następujące pytania: Czy obawy 

przed zarażeniem covidem w kościele mogą stanowić 

usprawiedliwienie opuszczenia niedzielnej Mszy?  

Mogą, ale nie muszą. Należy tu odróżnić zwykłe lenistwo, 

usprawiedliwiane obawą, od lęku wynikającego z 

przynależności np. do tzw. grupy ryzyka, jaką stanowią choćby 

osoby w podeszłym wieku czy przyjmujące różnego rodzaju 

leki o działaniu immunosupresyjnym [leki, które zmniejszają 

siłę układu odpornościowego]. Ponadto trzeba wziąć także pod 

uwagę aktualną ilość zakażeń w kraju, a zwłaszcza 

występowanie tzw. fal, podczas których ryzyko zakażenia 

rzeczywiście się zwiększa. Osoba, która z powodu 

uzasadnionej obawy przed zarażeniem covidem nie udaje się 

na niedzielną Mszę, nie popełnia grzechu ciężkiego. 

Czy jeśli nie uczestniczyłem w Mszy niedzielnej z powodu 

choroby, to czy powinienem przyjść do kościoła w tygodniu 

za tę opuszczoną? Oczywiście nie trzeba „nadrabiać” 

opuszczonej Mszy świętej. Choroba jest uzasadnionym 

zwolnieniem i opuszczenie niedzielnej Mszy z tego powodu 

nie powoduje grzechu. Zdarza się jednak, że osoby wierzące 

odczuwają potrzebę pójścia na Eucharystię w tygodniu w 

zamian za tę „opuszczoną”. Świadczy to o chrześcijańskiej 

gorliwości i głębokiej więzi z Chrystusem, ale nie jest 

obowiązkiem.  

Czy opuszczenie Mszy świętej niedzielnej jest grzechem 

ciężkim? Zgodnie z nauczaniem Kościoła, dobrowolne, bez 

powodu nieuczestniczenie we Mszy świętej niedzielnej jest 



grzechem ciężkim. Tak pisze o tym Katechizm Kościoła 

Katolickiego w art. 2181: „wierni zobowiązani są do 

uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są 

usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, 

pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich 

własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten 

obowiązek, popełniają grzech ciężki”. Aby móc przystąpić do 

Komunii podczas następnej Mszy, wierny musi pojednać się z 

Chrystusem w sakramencie pokuty, czyli pójść do spowiedzi. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

Jubileusze małżeńskie W niedzielę, 29 maja 2022 r. o godz. 

11:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 

małżeństw obchodzących swoje jubileusze. Małżonkowie, 

którzy pragną wziąć udział w jubileuszowej uroczystości, 

proszeni są o kontakt z naszym biurem.  
 

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. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.02 – 02.03 Za śp. Annę Beben – Bożena Rupik 

01.02 – 02.03 Za śp. Agnieszkę Leszczyńską – mama Bożena 

15.02 – 17.03 Za śp. Czesława Boksa – Maria Boksa z rodziną 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

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

Bożej na każdy dzień dla Marzeny Campbell w dniu urodzin – 

rodzina Peczar 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Ipatia Condogouri 

Za śp. kuzynkę Danusię i jej rodziców – rodzina Armatys 

Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki – córka z rodziną 

Za śp. Wiktorię i Jana Armatys – syn z rodziną 

Za śp. Michała Parwickiego – żona z rodziną 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

 
PONIEDZIAŁEK, 21 lutego – św. Piotra Damiana, biskupa 

i Doktora Kościoła 
8:00 Za śp. Józefę Lącz – Towarzystwo Różańca Świętego 

19:00 O Boże błog. i opiekę Bożą dla wnuczki Zofii w 1. 

rocznicę urodzin i wnuka Sebastiana - dziadkowie 

 
WTOREK, 22 lutego – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
8:00 Za śp. Krystynę i Stefanię Danielewski i Stenię 

Kołowską – rodzina Willamowicz 

19:00 Za śp. dziadków z obu stron Wronów i Micków – 

Józef Wrona z rodziną 

 
ŚRODA, 23 lutego – św. Polikarpa, biskupa i męczennika 

8:00 1. Za śp. Mirosława Czupielowskiego - żona i córka 

 2. Za śp. Jana i Marię Lisowskich – wnuk z rodziną  

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla Jadwigi Zaleski z okazji 92. urodzin – dzieci 

 
CZWARTEK, 24 lutego 

8:00 Za śp. Stanisława i Małgorzatę Sudoł – wnuk z rodziną 

19:00 Za śp. Jadwigę i Władysława Klimas oraz Anielę i 

Wawrzyńca Kluska - wnuczka 

 
PIĄTEK, 25 lutego  
8:00 1. Za śp. siostrę zakonną Leonardę Mergut – brat z 

rodziną 

 2. Za śp. Zofię Knaf – córka z  

19:00 Za śp. Jolantę Bojanowską – siostra z rodziną 

 
SOBOTA, 26 lutego 
8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. Za śp. rodziców Felicję i Lecha Grzegorskich oraz 

zmarłych z rodziny i przyjaciół - córka 

19:00 Za zmarłych z rodziny Stępień – Halina i Józef Stępień 

z rodziną 

 
8. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 27 lutego 

8:00 Za śp. Marzenę i Wojciecha Łacwik – mama i brat 

9:30 Za parafian 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Teresy i 

Zbigniewa z okazji 30. rocznicy ślubu oraz dla ich 

córek Kasi i Ani – własna 

13:00 O zdrowie i Boże błog. dla Haliny i Józefa Stępień 

oraz ich dzieci z rodzinami - własna 

19:00 Za śp. Halinę Łapińską – córka Elżbieta z rodziną 
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