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6 marca 2022 

I czyt. Pwt 26:4-10 

II czyt. Rz 10:8-13 

Ref. Psalmu 91: „Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.”  

Ewangelia: Łk 4:1-13 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Janina LUBNIEWSKI 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

WIELKI POST 
 

Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że 

rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest 

Wielki Post. Przeżywamy dzisiaj Pierwszą Niedzielę 

Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i przemiany własnego 

życia. W tym świętym czasie 40-dniowej pokuty poprzez 

modlitwę oraz rozważanie Męki Pańskiej przygotowujemy się 

także do owocnego przeżycia radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne 

zobowiązuje nas w tym okresie do powstrzymania się od 

udziału w różnych zabawach oraz do przystąpienia do 

spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego Zbawiciela, który dla nas 

wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z 

ochoczym sercem podejmujmy w Wielkim Poście trud 

dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy 

nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, 

powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od 

spożywania napojów alkoholowych czy palenia papierosów, 

aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, 

rozwiązłości, języka, nieuczciwości i braku pokory. Nie 

zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, modlitwy i 

pokuty. Niech więc nie zakłócą go huczne spotkania czy 

celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, 

szczególnie dla dzieci i młodzieży.  
 

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. 
 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu świętego czasu 

Wielkiego Postu mają pomóc nam nabożeństwa pasyjne. 

Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele we 

wtorki dla dzieci, a w piątki po polsku o godz. 6:30 PM. Za 

udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami.  
 

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI 
 

Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w tym zlaicyzowanym 

dzisiejszym świecie pokazać, że mocno trwamy przy 

Chrystusowym Krzyżu – znaku zbawienia. Niech ten Krzyż 

przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą 

wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża: 

„W krzyżu miłości nauka”. Serdecznie zapraszamy na 

nabożeństwo Gorzkich Żali z adoracją Najświętszego 

sakramentu oraz kazaniem o Męce Pańskiej w każdą 

niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18:15.  
 

KOLEKTA NA POMOC UKRAINIE 
 

Kościół katolicki w Polsce zaangażował się w pomoc Ukrainie 

i jej mieszkańcom doświadczonym agresją ze strony Rosji, 

która zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Wsparcie materialne i 

modlitewne polskich katolików realizowane jest od pierwszego 

dnia wojny za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas 

diecezjalnych i innych organizacji opartych na wolontariacie, 

inicjatyw zakonnych i wspólnot. Do tej akcji włącza się 

Archidiecezja Toronto oraz nasza parafia. W niedzielę 13 

marca odbędzie się druga kolekta na pomoc Ukrainie. Proszę 

użyć białe kopertki z napisem Papal Charities, które znajdują 

się w tyle kościoła. 
 

DZIEŃ KOBIET 
 

We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim 

paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, 

doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki 

Najświętszej.  
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od 2 do 7 kwietnia. 
 

ZMIANA CZASU 
 

Pamiętajmy o zmianie czasu na letni w niedzielę, 13 marca. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania odbędzie się w tym roku w sobotę, 

30 kwietnia o godz. 16:00. 
 

ZNIESIENIE DALSZYCH OGRANICZEŃ COVID-19 
 

Od 1 marca zostały zniesione dalsze ograniczenia covidowe. 

Wracamy do prawie normalnego życia sprzed 2 lat. Tak więc 

nie obowiązuje w kościele przestrzeń, social distance, a więc 

siadamy gdzie chcemy. Nie ma ograniczeń odnośnie ilości 

wiernych w kościele. Grupy parafialne mogą się spotykać jak 

dawniej. Lektorze, szafarze, katecheci nie muszą już robić 

testów na wirusa. Spowiedź odbywa się w konfesjonale od 

środy do soboty o godz. 18:30. Woda święcona jest już w 

wejściu do kościoła w kropielnicach. Komunię świętą możemy 

przyjmować do ust, ale wierni zachęcani są do kontynuowania 

przyjmowania Komunii św. na ręce, lub też do malutkich 

pojemniczków czyli cyborium, czy też na malutki korporał. 

Obowiązują natomiast maski w kościele oraz na spotkaniach. 

Nie podajemy sobie jeszcze znaku pokoju. Zachęcamy do 

używania żelów antybakteryjnych, czyli sanitizers. 
 

KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza zaprasza na spotkania we 

wtorki o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy nowych 

członków.  
 

 

 

 

 



SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Spowiedź odbywa się w konfesjonale od środy do soboty o 

godz. 18:30. 
 

PLANOWANIE MAJĄTKOWE Z KATOLICKIEJ 

PERSPEKTYWY 
 

Sobota, 19 marca 2022, godz. 9:00. Zapraszamy na webinar po 

polsku, w trakcie którego dowiecie się Państwo jak istotne jest 

spisanie testamentu oraz pełnomocnictw Powers of Attorney, 

oraz o roli planowania majątkowego, a także dlaczego powinno 

nam zależeć na pochówku na katolickim cmentarzu. Piotr 

Okoński z Archidjecezji Torontońskiej poruszy nastepujące 

tematy: - Jak chronić naszych bliskich poprzez poprawnie 

spisany testament - Co zrobić aby nasze decyzje zapisane w 

testamencie byly prawnie chronione i uszanowane   

- Pełnomocnictwa dotyczące środków materialnych i dotyczące 

osoby (Powers of Attorney) - Wybór wykonawcy testamentu 

- Jak znaleźć prawnika i doradcę do spraw majątkowych  

- Nasze katolickie tradycje związane z kremacją, pogrzebem i 

pochówkiem. Wszyscy uczestnicy otrzymają link internetowy 

do przewodnika o planowaniu majątkowym. Aby się 

zarejestrować, prosimy wysłać e-mail do: 

development@archtoronto.org Prosimy o zawarcie słowa 

‘webinar’ i daty ‘19 March 2022’ w temacie wiadomosci oraz 

o podanie imienia i nazwiska w tresci e-maila. Bylibyśmy 

także wdzięczni jeżeli, w trosce o nasze statystystyki, 

dodalibyście Państwo informację czy zamierzacie ogladać ten 

webinar sami czy razem z rodziną lub zajomymi.  
 

KONFERENCJA DLA KOBIET KATOLICKICH 
 

Wirtualna Konferencja dla Kobiet Katolickich / Dynamic 

Women of Faith, odbędzie się w sobotę, 19 marca 2022 r. od 

godz. 9am do 4pm. Prelegenci: Jego Eminencja Cardinal 

Thomas Collins; Antonia Salzano - Blessed Carlo Acutis' 
mother; Donna-Marie Cooper O'Boyle - Divine Mercy in a 

Woman's Life; Anna Nuzzo - Consecration to St. Joseph; 
Rosanna De Zio Magnotta, Founder & CEO of Magnotta 

Wines - Love, Loss and Faith; Dorothy Pilarski - Start a 

Catholic Moms Group at Your Parish Tickets $35 (plus HST) 

REGISTER at www.dynamicwomenfaith.com  
 

AKCJA SHARE LIFE 
 

Tegoroczna akcja charytatywna Archidiecezji Toronto 

ShareLife rozpocznie się w niedzielę, 27 marca.  
 

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.  
 

FUNDUSZ RENOWACYJNY 
 

Dziękujmey za ofiary na fundusz renowacyjny w ostanią 

niedzielę miesiąca, która wyniosła $3,605. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.03-30.03 Za śp. Czesława – Bożena Leszczyńska 

01.03-30.03 Za śp. Teodora Olejniczak – Krystyna & 

Konstanty Pietrzyk 

01.03-30.03 Za śp. Marię Beben – Bożena Rupik  
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Stanisławę i Stanisława Siwoń – Anna i Zdzisłąw Siwoń 

Za śp. Jana Kosztowniaka 

O zdrowie i Boże błog. dla dzieci i wnuka Leonarda - babcia 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 7 marca – Św. Męczennic Perpetuy i 

Felicity 

8:00 Za śp. Barbarę i Henryka Michalak i zmarłych z rodziny 

– córka z rodziną 

19:00 W intencji lektorów i szafarzy 

WTOREK, 8 marca – św. Jana Bożego, zakonnika 

8:00 O Boże błog. i powrót do Kościoła dla wnuczek 

Katarzyny i Małgorzaty – babcia Irena 

18:30 Droga krzyżowa dla dzieci 

19:00 W intencji przyjaciół i znajomych – K. & H. 

               Skibiński 

ŚRODA, 9 marca – św. Franciszki Rzymskiej 

8:00 1. Za śp. Krystynę i Stefana Danielskich i Stenię 

Kołowską – rodzina Willamowicz 

 2. Za śp. Dominika Mergut – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Kazimierę Zelkowską - córka 

CZWARTEK, 10 marca  

8:00 O zdrowie i Boże błog. dla syna - mama 

19:00 Za śp. Stanisława Spiczyńskiego (rocznica) - żona 

PIĄTEK, 11 marca  
11:00 1. Za śp. Lesława Brzozę w 1. rocznicę śmierci – Jessica i 

Mariusz Ciećko 

 2. Za śp. Jacka Motas – Beata Głuszak z rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla dzieci i 

wnuków Marcina, Piotra i Ewy – rodzice i dziadkowie 

SOBOTA, 12 marca 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej dla Bożeny z okazji 

imienin – własna 

 2. Za śp. Józefę i Franciszka Kupińskich – córka Jadwiga 

z rodziną 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego dla Ireny z okazji 90. urodzin - własna 

2. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 13 marca 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Amy Krzak – rodzina Ofiara 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Stanisława Blicharskiego – żona i córki 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. rodziców Jana i Józefę, braci Czesława i Michała 

Sawickich - córka 
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