
Niedziela Palmowa 

10 kwietnia 2022 

I czyt. Iz 50:4-7 

II czyt. Flp 2:6-11 

Ref. Psalmu 22: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?”  

Ewangelia: Łk 22:14-23:56 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Krystyna DIX 

Henryka SEMERKO 

Feliksa ROBAK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

NIEDZIELA PALMOWA 
 

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę 

Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, 

tak przychodzi dziś do każdego człowieka. Palmy znajdujące 

się w wejściu do kościoła są już poświęcone. Ofiary za palmy 

składamy do skarbony. 

Poprzez liturgię Niedzieli Męki Pańskiej wchodzimy w 

obchody Wielkiego Tygodnia, który prowadzi nas od 

spektakularnego, okazałego triumfu Wielkanocy, triumfu 

Zmartwychwstania –zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest 

wydarzeniem, w którym intelekt staje bezradny w obliczu 

wiary. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest 

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania 

Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, 

sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową 

liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i 

najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię 

Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc.  
 

GORZKIE ŻALE 
 

Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o 

godz. 18:15.  
 

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 
 

Spowiedź wielkanocna odbędzie się dzisiaj od godz. 15:00 do 

17:00 w salach parafialnych. Będzie spowiadać 12 księży. W 

tym czasie w kościele będzie odbywać się adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Po spowiedzi spokojnie możemy 

udać się do kościoła i pomodlić przed obliczem Pana Jezusa. 
 

AKCJE MŁODZIEŻY 
 

Dzisiaj ministranci wraz z rodzicami prowadzą sprzedaż 

organicznych jajek od Menonitów. Prosimy, aby wesprzeć 

naszą młodzież.  
 

WYSTAWA O ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
 

Zapraszamy dzisiaj do obejrzenia w sali parafialnej wystawy o 

zbrodni Katyńskiej. Uroczystości związane ze zbrodnią 

Katyńską odbędą się dzisiaj przed pomnikiem katyńskim o 

godz. 12:30. 
 

TRIDUUM PASCHALNE 
 

WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Pańskiej jest 

bramą Triduum Paschalnego, którą trzeba przekroczyć, aby 

zrozumieć sens męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

Ma bardzo podniosły charakter – sprawują ją wszyscy kapłani 

posługujący w parafii. Przed Liturgią Słowa zostaje uroczyście 

odśpiewany hymn Chwała na wysokości Bogu, którego nie 

śpiewaliśmy przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. 

Wykonanie tej pieśni uwielbienia Boga jest bardzo doniosłe i 

odbywa się z udziałem organów. W dniu dzisiejszym 

obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Sakramentu 

Kapłaństwa. Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie 

się o godz. 19:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu po 

liturgii trwać będzie do północy. 
 

WIELKI PIĄTEK – to wspomnienie i uobecnienie męki i 

śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest to dla całego Kościoła dzień 

pokuty i ścisłego postu. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on 

dniem żałoby, ale celebracji zwycięskiej śmierci Chrystusa 

pokonującego grzech i śmierć mocą swojej ofiary. Dlatego 

mówimy o błogosławionej i chwalebnej Męce Pana Jezusa. W 

ten dzień Kościół - zgodnie ze starożytną tradycją - nie 

sprawuje Eucharystii i innych sakramentów. Celebruje się 

jedynie Liturgię Męki Pańskiej. Liturgię tę cechuje powaga i 

surowość. Liturgie Wielkiego Postu odbędą się o godz.: 15:00 i 

19:00 w języku polskim oraz o 17:00 w języku angielskim. 

Adoracja przy grobie Pańskim trwać będzie do północy. W 

Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Bożego 

Miłosierdzia. Odmawiamy ją w pierwszych dniach prywatnie. 

W Wielki Piątek kolekta przeznaczona jest na utrzymanie 

miejsc związanych z życiem i działalnością Pana Jezusa w 

Ziemi Świętej. 

W Wielki Piątek zapraszamy na specjalną Drogę Krzyżową 

przygotowaną przez młodzież o godz. 20:15. Młodzież 

będzie odgrywała stacje Drogi Krzyżowej, używając 

współczesnej techniki „cieni”, również muzyka w całości 

została napisana i przygotowana przez naszą młodzież.  
 

WIELKA SOBOTA – jest dniem, w którym Kościół trwa 

przy grobie Zbawiciela, w ciszy i skupieniu rozważając to, co 

wydarzyło się w Wielki Piątek - czyli zbawczą mękę i śmierć 

Chrystusa. Od pierwszych wieków chrześcijanie 

powstrzymywali się w ten dzień, podobnie jak w Wielki Piątek, 

od sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Nie 

gromadzono się nawet na modlitwę wspólnotową, aby nie 

zakłócać ciszy i zadumy tego dnia. Starano się natomiast 

znaleźć czas, by rozważać ogrom miłości Chrystusa, który dla 

zbawienia człowieka nie cofnął się nawet przed śmiercią.  

Poświęcenie pokarmów odbywać się będzie w sali parafialnej 

od godz. 11:00 i trwać będzie do 16:00. Liturgię Wigilii 

Paschalnej w sobotę w języku polskim i angielskim 

rozpoczniemy o godz. 19:00. 
 

REZUREKCJA 
 

Rezurekcja w poranek wielkanocny odbędzie się o godz. 
6:00. Niestety, nie może się odbyć procesja rezurekcyjna 

wokół kościoła, jednakże procesja odbędzie się w środku 

kościoła. 
 

KOMUNIKAT KONFERENCJI POLSKICH KSIĘŻY 
 

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, po dwóch 

latach przerwy, ponownie organizuje pielgrzymkę do 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach, w 

sobotę, 23 kwietnia 2022 r. z okazji Święta Bożego 

Miłosierdzia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył będzie oraz 

Słowo Boże wygłosi o. Alfred Grzempa OMI, prowincjał 

Misjonarzy Oblatów. Program Pielgrzymki: 11:30 – 

Różaniec; 12:00 – Uroczysta koncelebrowana Msza św.; 13:00 

– Koronka do Bożego Miłosierdzia. 



SKARBONA DLA UBOGICH 
 

W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do podejmowania dzieł 

miłosierdzia. W naszej świątyni wystawiony jest „Skarbona dla 

ubogich”, gdzie można składać nasze ofiary dla ubogich.  
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania odbędzie się w tym roku w sobotę, 

30 kwietnia o godz. 16:00. 
 

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

Parafia Św. Stanisława Kostki w Toronto zaprasza w niedzielę, 

8 maja o godz. 11:00 na Msze św. z okazji 231 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy św. odbędzie się 

program artystyczny w sali parafialnej pt. „W Hołdzie 

Ojczyźnie”. Bilety na występ: $10 (kawa i pączek).  
 

RELIKWIE ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY 
 

15 maja w niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11:00, relikwie 

św. Matki Teresy z Kalkuty zostaną uroczyście umieszczone w 

Ołtarzu Relikwii Świętych. 
 

JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA O. PROBOSZCZA 
 

O. Proboszcz obchodzi w tym roku jubileusz 35 lecia 

kapłaństwa. Uroczystą Msze św. jubileuszową odprawi 5 

czerwca, w niedzielę o godz. 11:00. O. Janusz otrzymał 

święcenia kapłańskie 35 lat temu, 5 czerwca w Winnipegu, w 

Parafii św. Ducha.  
 

POLSKA SZKOŁA PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA 
 

Informujemy, że Polska Szkoła przy Parafii św. Kazimierza 

rozpocznie swoją działalność od września. Zajęcia w klasach 

będą odbywać się w godzinach 9:30 a.m. - 12:00 p.m. O godz. 

12:15 p.m. rozpocznie się przygotowanie do I Komunii św. 

oraz Sakramentu Bierzmowania, oraz katechizacja na innych 

poziomach. Zapisy do Polskiej Szkoły rozpoczną się w maju, a 

na katechizację we wrześniu. Zachęcamy rodziców, aby 

skorzystali z zajęć w Polskiej Szkole przy naszej parafii. 
 

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.  
 

KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO 
 

Zwracamy się z prośbą o kwiaty do grobu Pańskiego, 

szczególnie prosimy o białe hortensje. 
 

KOPERTKI PARAFIALNE 
 

Parafianie, którzy nie odebrali jeszcze kopertek na rok 2022, 

mogą je odebrać z tyłu kościoła. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

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. 

BANKIET RADIA MARYJA 
 

Zapraszamy Polonię na bankiet wielkanocny z okazji 30-to 

lecia Radia Maryja w niedzielę, 24 kwietnia 2022 r. Uroczysta 

msza św. i odpust Miłosierdzia Bożego kościele św. 

Maksymiliana Kolbe w Mississauga o godz. 11:00; godz. 14:00 

bankiet i koncert w wykonaniu polonijnej sopranistki Julii 

Frodymy w Polskim Centrum Kultury. Świąteczny obiad 

przygotowuje Jan Gromada. Bilety w cenie $60 w sklepie 

„Health from Nature” 47 Roncesvalles, tel. 416 532 9805. 
 

MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE 01.04 – 30.04 
 

Za śp. Tadeusza Beben – Bożena Rupik; Za śp. Mariana Beben 

– Bożena Rupik; Za śp. Janinę Wołosik - siostrzenica 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Niedziela Palmowa, 10 kwietnia 

8:00 W intencji członków Tow. Imienia Jezus 

9:30 Za śp. syna Michała Kic (8. rocznica) - rodzice 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Aleksandrę i Tomasza Długosz - rodzina 
18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. syna Norberta Gromysz, brata Józefa i rodziców 

Stefanię i Józefa Zabielskich - Jadwiga 

PONIEDZIAŁEK, 11 kwietnia  

8:00 1. Za śp. Henryka Kieresińskiego – Elżbieta 

 2. Za śp. rodziców z obu stron, męża Piotra 

Mazurkiewicz, braci Michała, Józefa, bratowe Helenę, 

Katarzynę i bratanka Leszka – Helena z rodziną 

WTOREK, 12 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Wawrzyńca i Michalinę Sieniakiewicz, 

Franciszkę, Genowefę, Marię i Kasię - Teodozja 

 2. Za śp. siostry Adelę, Czesławę, Janinę, Stanisławę i 

brata Tadeusza – siostra i szwagier Kotwas 

ŚRODA, 13 kwietnia  

8:00 1. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

 2. Za śp. Benedykta Czechryńskiego i zmarłych z 

rodzin Wandowiczów i Nawarów – Maria 

 3. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Joli i córek - własna 

WIELKI CZWARTEK, 14 kwietnia 

19:00 O powołania kapłańskie i zakonne 

WIELKI PIĄTEK, 15 kwietnia 
15:00 Litugia Wielkiego Piątku po polsku 

17:00 Liturgia Wielkiego Piątku po angielsku 

19:00 Litugia Wielkiego Piątku po polsku  
20:15 Droga Krzyżowa 

WIELKA SOBOTA, 16 kwietnia 

19:00 1. Za śp. Zofię i Andrzeja Kulak i Mieczysława Kulak 

– córka z rodziną 

 2. Za śp. rodziców Annę i Tadeusza Wolny z 

rodzicami, Helenę i Stanisława Gierczak–Ewa  Henryk 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Niedziela, 17 kwietnia 
6:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Henryka Senkowskich, 

Helenę i Włodzimierza Waltera Uglika, Krystynę i 

Ryszarda Nosowicz i zmarłych z rodziny - Bożena 

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. syna Michała Kic, rodziców i brata Henryka 

Czarneckich – rodzice, córka i siostra z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Antoniego Wrona – córka Józefa 

19:00 Nie ma Mszy św. 


