
Siódma Niedziela Zwykła 

19 lutego 2023 

I czyt. Kpł 19, 1-2, 17-18 

II czyt. 1 Kor 3, 16-23 

Ref. Psalm 103: „Pan jest łaskawy, pełen 

miłosierdzia.” 

Ewangelia: Mt 5, 38-48 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Julia KARPIEL 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

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. 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.  
 

ŚRODA POPIELCOWA 
 

Msze św. w naszym kościele w Środę Popielcową w 

języku polskim będą sprawowane o godz.: 8.00, 10.30 i 

19.00. W środę popielcową na wszystkich Mszach św. 

zbierana będzie kolekta - Jałmużna Wielkopostna. 

Kopertki znajdują się w rocznych zestawach oraz z tyłu 

kościoła. 
 

POST ŚCISŁY 
 

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, 

polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych 

oraz abstynencja polegająca na ograniczeniu jedzenia. 
Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z 

nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych 

obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej 

granicy wieku, natomiast post ilościowy od 18 do 60 roku 

życia. Kościół jednak zachęca, aby w praktykę postu 

wprowadzać także tych, którzy nie są do niego 

zobowiązani. 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. 
 

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. 
 

DRODA KRZYŻOWA 
 

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które 

odprawiane jest w każdy piątek o godz. 18:30. Droga 

Krzyżowa dla dzieci będzie odprawian we wtorki o godz. 

18:30. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach 

można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami. 
 

ROZWAŻANIA MĘKI PAŃSKIEJ - GORZKIE ŻALE 
 

Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 18:15 na 

rozważania Męki Pańskiej – Gorzkie Żale. W tym roku 

kazania pasyjne wygłosi o. Kazimierz, rozważając 

ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu. Siedem ostatnich 

słów (mów) Jezusa na krzyżu – to zbiór siedmiu 

krótkich zdań, wypowiedzianych przez Jezusa podczas 

jego ukrzyżowania tuż przed śmiercią. Znajdują się one w 

czterech Ewangeliach. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

W przyszłą niedzielę zbierana będzie druga kolekta na 

Fundusz Remontowy naszej parafii. Kopertki znajdują się 

w rocznych zestawach oraz z tyłu kościoła. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Siostra Weronika serdecznie dziękuje za złożone życzenia 

urodzinowe, ofiary i kwiaty. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

KOPERTKI NA OFIARY 
 

Zestawy kopertek na ofiary na bieżący rok znajdują się w 

tyle kościoła. Prosimy parafian o ich odbiór. Jeśli ktoś nie 

używał w minionym roku kopertek, to ich automatycznie 

nie otrzymał. Jeśli ktoś ponownie chce mieć niedzielne 

kopertki to prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
 

PIELGRZYMKA DO WILNA  

NA KANADYJSKICH KASZUBACH 
 

Pielgrzymka do Wilna na Kanadyjskich Kaszubach z 

okazji święta Bożego Miłosierdzia odbędzie się w sobotę, 

15 kwietnia 2023 roku. Z naszej parafii jest organizowany 

autokar i bilety można kupić w biurze parafialnym. 

Autokar odjedzie również z Parafii św. Maksymiliana 



oraz św. Eugeniusza de Mazenod. Bilety na autokar są 

w cenie $50. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce.  
 

KONFERENCJA DLA KATOLICKICH KOBIET 
 

Zapraszamy na 14. Konferencję dla Katolickich Kobiet, 

w sobotę, 25 marca 2023 r. w Old Mill (Old Mill Subway 

Station) od godz. 9:00 do 16:00. Prelegenci: Bishop 

Robert Kasun; Siostra Deidre Byrne – Bohaterowie 

mojego życia zaprowadzili mnie do Matki Bożej; Dr. 

Josephine Lombardi – Uzdrowienie i przebaczenie; Diana 

Filipiak, Kasia Ryba, Sandra Wójcik – Podróż z Matką 

Bożą; Dorothy Pilarski – Po co służyć mamom? Przyjdź i 

zainspiruj się, poznaj podbnie myślące mamy, odkryj 

swoją misję! Konferencja rozpocznie się Mszą św. o 

godz. 9:00, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi 

Jego Eminencja Kardynał Collins. Bilety do 14 lutego 

(lunch wliczony) $65. Rejestracja 

www.dynamicwomenfaith.com 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
 

W dniach od 15 do 22 listopada 2023 r. odbędzie się 

pielgrzymka do Ziemi Świętej. Szczegółowe informacje 

znajdują się na ulotkach w tyle kościoła. Czas spędzony 

w Ziemi Świętej jest najpiękniejszym spotkaniem z 

Chrystusem. Po bliższe informacje oraz zapisy prosimy o 

kontakt z biurem podróży POLIMEX, tel. 905-238-6683 

ext. 42, pani Violetta Ganowska. 
 

REKOLEKCJE DLA RODZICÓW 

PO STRACIE DZIECKA 
 

Rekolekcje dla dla osób, które dokonały aborcji lub się do 

niej przyczyniły i z tego powodu cierpią psychicznie i 

duchowo odbędą się 17-19 marca. Rekolekcje dla kobiet 

po poronieniu, urodzeniu martwego dziecka, wczesnej 

śmierci noworodka, ciąży ektapowej, oddania dziecka do 

adopcji zaraz po urodzeniu odbędą się 24-26 marca. 

Prowadzący: s. Maksymiliana Kamińska MChR, kapłan i 

zespół. Miejsce rekolekcji: Chicago (adres objęty 

dyskrecją) Zapisy i informacje s. Maksymiliana 

+1 773 656 7703 Przyjdź po uzdrowienie i przebaczenie. 

Zapełnisz pustkę po stracie dziecka. 
 

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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. rodziców Józefa i Katarzynę oraz siostry i braci – 

córka i siostra  

O Boże błog., potrzebne łaski w chorobie i ulgę w 

cierpieniu dla mamy Alfredy Jachyry – dzieci z rodziną 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

7. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 19 lutego 

8:00 Za członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Marię i Joseph’a Gal – rodzina Gal 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Katarzyny 

i Piotra Pliszka z rodziną z ok. 27. rocznicy ślubu 

- własna 

19:00 O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla rodziny 

Peczar – rodzina Pelic 

PONIEDZIAŁEK, 20 lutego  

8:00 Za śp. Honoratę Lejtkowską – siostrzenica 

19:00 Za śp. Annę Baranowską i Czesława Toczko – 

siostra i córka z rodziną 

WTOREK, 21 lutego – św. Piotra Damiana, biskupa i 

Doktora Kościoła 

8:00 1. Za śp. Wandę Kuszelewski – Tadeusz Krupicz 

z rodziną 

 2. O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla 

Heleny Kaczor - dzieci z rodzinami 

19:00 Za śp. Stefanię, Szymona i Piotra Czajkowskich - 

rodzina  

ŚRODA, 22 lutego – Środa Popielcowa 
8:00 Za zmarłych z rodzin Gal i Zdybał – Maria 

Zdybał  

10:30 Za śp. Kazimierza Borowski – żona z rodziną 

19:00 Za śp. ojca Jana Kaczor i zmarłych z rodziny 

Kaczor – dzieci z rodzicami 

CZWARTEK, 23 lutego – św. Polikarpa, biskupa i 

męczennika 

8:00 Za śp. Annę i Józefa Iglar 

19:00 Za śp. Danutę Zofię Roszak – mąż i synowie z 

rodzinami  

PIĄTEK, 24 lutego 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. z 

okazji urodzin - własna 

 2. Za śp. Helenę Grochot (5. rocznica) – mąż z 

dziećmi 

19:00 Za śp. rodziców Reginę i Franciszka Kicińskich i 

brata Leszka – syn i brat z rodziną 

SOBOTA, 25 lutego 
8:00 Przebłagalna za grzechy aborcji z prośbą o 

całkowite zaprzestanie aborcji na świecie  

 2. Za śp. Kazimierza Borowskiego i Fryderyka 

Masłowskiego – rodzina Milewskich 

19:00 Za śp. Kazimierza, Marię i Stanisławę Rawski  
 

1. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 26 lutego 

8:00 Za śp. Józefę Dymek - córka 

9:30 Za śp. Marię Strycharz – syn z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Stanisława Stawickiego i zmarłych z 

rodziny Stawickich – córka z rodziną 

19:00 Za śp. Józefę Sobkowicz (4. rocznica) - córka z 

rodziną 


