
Ósma Niedziela Zwykła 

27 lutego 2022 

I czyt. Syr 27:4-7 

II czyt. 1 Kor 15:54b-58 

Ref. Psalmu 92: „Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.”  

Ewangelia: Łk 6:39-45 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Violetta Magdalena KUPIECKI 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Danuta Zofia ROSZAK 

Jan GASZTOLD 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA NA WIELKI POST 
 

W najbliższą środę rozpoczynamy święty i zbawienny czas 

Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na 

drogę pokuty i nawrócenia będzie posypanie głowy popiołem 

oraz podjęcie różnych form umartwienia. Popiół przypomina 

nam, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i 

znów w proch się obróci. Wielki Post to czas pokuty, postu, 

wyrzeczeń, modlitwy i ma służyć naszemu nawróceniu, ma 

przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne 

zobowiązuje nas w okresie wielkopostnej pokuty do 

powstrzymania się od udziału w zabawach oraz do 

przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

Zachęcamy wszystkich do wewnętrznego zobowiązania się do 

wyrzeczenia na rzecz Chrystusa. Jeszcze nie jest za późno. Z 

czego zrezygnujesz na okres Wielkiego Postu dla Chrystusa? 

Może z palenia papierosów, z pica alkoholu, z marnowania 

czasu na internecie, a może postanowisz być lepszym, 

życzliwszym dla żony, męża czy też teściów. A może 

zrezygnujesz ze słodyczy, plotkowania, nadużywania TV etc. 

Wybierz choć jedną rzecz, abyś wiedział, że przeżywasz 

Wielki Post. Uczyń to dla Chrystusa ukrzyżowanego.  
 

FUNDUSZ RENOWACYJNY 
 

Dzisiaj zbierana będzie druga składka na Fundusz Remontowy 

naszej parafii. Kopertki znajdują się w rocznych zestawach. 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 

We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku ma on rangę święta 

państwowego. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich, 

którzy w trudnych czasach komunistycznego reżimu 

podejmowali walkę o wolność i suwerenność naszej ojczyzny. 

Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za 

bohaterów naszej Ojczyzny. Msza św. o godz. 19.00 zostanie 

odprawiona w intencji pomordowanych, poległych oraz 

zmarłych Żołnierzy Niezłomnych. 
 

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. 
 

ŚRODA POPIELCOWA 
 

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do 

syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są 

wierni pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Natomiast wszystkich 

od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego 

Postu jest także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie 

organizujemy hucznych imprez i nie bierzemy udziału w takich 

spotkaniach.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. 

o godz. 11:00. 
 

WIELKOPOSTNA AKCJA TRZEŹWOŚCI 
 

Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się też na 

wielkopostną akcję trzeźwości. Kościół wzywa nas do 

indywidualnej i wspólnotowej modlitwy o trzeźwość oraz do 

abstynencji w tym pokutnym okresie. Niech pośród nas nie 

będzie już osób i rodzin, które cierpią z powodu nałogu 

pijaństwa, nikotynizmu czy narkomanii. 
 

ODPUST PARAFIALNY 
 

W piątek, 4 marca, przypada liturgiczne święto Świętego 

Kazimierza, królewicza, patrona naszej parafii. Zapraszamy na 

uroczystą koncelebrowaną Msze św. o godz. 11:00, w której 

wezmą udział zaproszeni kapłani. Nie będzie porannej Mszy 

św. Ci, którzy uczestniczyć będą na Msz św. w kościele, będą 

w stanie łaski uświecającej, przyjmą komunię św. oraz 

pomodlą się w intencjach podanych przez Ojca Świętego 

zyskają odpust zupełny. Mszy św. koncelebrowanej 

przewodniczył będzie o. Alfred Grzempa, prowincjał 

misjonarzy Oblatów. 
 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ  
 

Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą 

nabożeństwa wielkopostne. Zapraszamy serdecznie na drogę 

krzyżową w najbliższy piątek, połączoną z nabożeństwem do 

Serca Pana Jezusa o godz. 18:15. 

Za odprawienie Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu 

zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust 

zupełny można również zyskać w piątki Wielkiego Postu za 

odmówienie po Komunii Świętej przed wizerunkiem Pana 

Jezusa Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry i najsłodszy 

Jezu...” 
 

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 
 

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu gromadzimy się na 

nabożeństwie popołudniowym zwanym Gorzkimi Żalami. W 



pieśniach podczas specjalnego kazania pasyjnego rozważamy 

mękę i śmierć Pana Jezusa oraz cierpienia Matki Najświętszej, 

która obecna była na drodze krzyżowej i pod krzyżem na 

Kalwarii. Wyrażamy w tym nabożeństwie naszą miłość i 

wdzięczność  Jezusowi za dzieło zbawienia świata.  

Gorzkie Żale z adoracją Najświętszego sakramentu oraz 
kazaniem o Męce Pańskiej odprawiane będą w każdą 

niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18:15. 
 

NABOŻEŃSTWA  
 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i 

pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo w czwartek o godz. 

18:30 a w sobotę o godz. 18:00.  
 

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. 
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

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

godz. 18: 00 do 19:00. 
 

ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 

Adopcja dziecka poczętego odbędzie się w piątek, 25 marca w 

czasie wieczornej Mszy św. 
 

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.  
 

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 MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 28 lutego  

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

19:00 Za śp. Władysławę i Tadeusza Idzik – syn Zdzisław z 

rodziną 

WTOREK, 1 marca  

8:00 1. Za śp. rodziców Anielę i Władysława, brata 

Władysława, bratową Helenę, ciocie Annę i 

Bronisławę Murzydłów – Tadeusz i Maria Murzydło 

 2. Za śp. Aleksandrę i Józefa Tutas – wnuczka z 

rodziną 

19:00 W intencji pomordowanych, poległych oraz zmarłych 

Żołnierzy Niezłomnych 

ŚRODA, 2 marca – Środa Popielcowa 

8:00 1. Za śp. Helnę i Czesława – o. Kazimierz 

 2. Za śp. Stanisława Szynal – Beata Głuszak z rodziną 

10:30 Za śp. Józefę Sobkowicz (3. rocznica) – córka z 

rodziną 

19:00 Za śp. Zenonę Chmielewską – siostra Bogumiła 

CZWARTEK, 3 marca  

8:00 Za śp. rodziców Władysława i Emilię Krzywosz, braci 

Eugeniusza, Wacława, Jana i Romana – córka i siostra 

z rodziną 
18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 O łaskę wiary dla żony - mąż 

PIĄTEK, 4 marca – św. Kazimierza 
11:00 1. Za śp. Megan Magda - rodzice 

 2. Za śp. Benedykta Czechryńskiego, Bronisława, 

Stanisławę i Tadeusza Wandowicz – Maria 

Czechryńska 

 3. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Edwardy 

Guzda z okazji urodzin – mąż i przyjaciele 
18:15 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Mirosława Sadeckiego – żona z rodziną 

SOBOTA, 5 marca 

8:00 1. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

córki Marysi Wenderski w dniu urodzin – mama 

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

Jana – Danuta 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 O Boże błog. dla rodziny i przyjaciół - Halina 
1. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 6 marca 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. rodziców Józefa i Marię Kaczor, rodzeństwo 

Stanisława i Irenę, Tadeusza i Helenę, Emilię i 

Olgierda, Józefa, Ewerysta i Stanisławę, ks. 

Kazimierza i synową Annę – córka i siostra z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Eugeniusza i Zofię Kozacz i brata Stanisława – 

córka z rodziną 
18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Stefana Kwaśniaka (4. rocznica) - rodzina 


