
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

26 lutego 2023 

I czyt. Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 

II czyt. Rz 5, 12-19 

Ref. Psalm 51: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.” 

Ewangelia: Mt 4, 1-11 

 

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. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

Dzisiaj zbierana będzie druga kolekta na Fundusz Remontowy 

naszej parafii. Kopertki znajdują się w rocznych zestawach 

oraz z tyłu kościoła. 
 

WIELKOPOSTNE POSTANOWIENIA 
 

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.  
 

POGŁĘBIENIE WIARY W WIELKIM POŚCIE 
 

W Wielkim Poście dobrze by było również znaleźć czas na 

wartościową lekturę, pomagającą nam w pogłębieniu naszej 

wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. 

Można to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w 

nas zrodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas 

Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany naszego 

własnego życia, ale też zbliżania się do naszych bliskich, 

zacieśniania więzi rodzinnych i międzyludzkich. 
 

DROGA KRZYŻOWA 
 

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które 

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

Krzyżowa dla dzieci będzie odprawiana 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. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, 

pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwa w 

środę i czwartek o godz. 18:30, a w sobotę o godz. 18:00.  

Zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w najbliższy piątek, 

połączoną z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa o godz. 

18:15.  
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 

W środę, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” i 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.  
 

ODPUST PARAFIALNY 
 

W sobotę, 4 marca, przypada liturgiczne święto Św. 

Kazimierza, królewicza, patrona naszej parafii. Jednakże 

uroczysty odpust parafialny obchodzić będziemy w niedzielę, 5 

marca o godz. 11:00. W uroczystej koncelebrowanej Mszy św. 

o godz. 11:00 wezmą udział zaproszeni kapłani.  

Ci, którzy uczestniczyć będą we Mszy św. w kościele, będą w 

stanie łaski uświecającej, przyjmą komunię św. oraz pomodlą 

się w intencjach podanych przez Ojca Świętego, zyskają odpust 

zupełny. 
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic różańcowych 

w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 11:00. 
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2023 

KAWA I PĄCZKI 
 

Przyjdź i napij się kawy oraz zjedz pączka w sali parafialnej, 5 

marca, po każdej porannej Mszy św. podczas, której Rycerze 

Kolumba Rady Kardynała Wyszyńskiego pomagają 

Młodzieżowej Grupie św. Kazimierza w zbieraniu funduszy na 

Pielgrzymkę na Światowe Dni Młodzieży 2023 w Lizbonie w 

Portugalii. A kiedy delektujesz się kawą, przejrzyj wybór 

„turkusowych” organicznych herbat, które sprzedaje grupa 

młodzieżowa, aby zrekompensować wydatki na pielgrzymkę. 
 

RYCERZE KOLUMBA 
 

Dlaczego warto dołączyć do Rycerzy Kolumba? 

Jeśli jesteś zainteresowany pomaganiem potrzebującym, służbą 

w swojej parafii, wzrastaniem w wierze, Rycerze Kolumba są 

organizacją dla Ciebie. Przyjdź do członka Rady Kardynała 

Wyszyńskiego po Mszy św. w niedzielę 5 marca, a postaramy 

się odpowiedzieć na Twoje pytania. Proszę rozważyć 

przystąpienie do naszej rady. Aby uzyskać więcej informacji, 

odwiedź strony kofc.org, kofc9296.org lub skontaktuj się z 

http://kofc.org/
http://kofc9296.org/


przewodniczącym ds. członkostwa Tomaszem Górnym pod 

numerem 416-989-7973. 
 

DRODZY RODZICE I DZIECI 
 

Od 13-17 Marca ( March Break ), parafia organizuje specjalny 

program zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat pod tytułem 

„Kolory Misji”.  Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do 

piątku; od godz. 9: 00 -12: 00. W ramach programu dzieci 

poprzez ciekawe zajęcia, gry i zabawy, będą poznawać świat 

misyjny na wszystkich kontynentach świata. Chętnych na te 

zajęcia prosimy o zapisywanie się do 5 Marca w biurze 

parafialnym tel: 416/532-2822. Zapraszamy!!! 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w 

sobotę, 22 kwietnia o godz. 16:00. 
 

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. 
 

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. Rejestracja www.dynamicwomenfaith.com 
 

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 
 

W niedzielę, 12 marca, o godz. 7:30 rano odbędzie się 

Nabożeństwo do Najświętszego Imienia Jezus w czasie, 

którego odbędzie się przyjęcie nowych członków do 

Towarzystwa Imienia Jezus. Chętnych zapraszamy i prosimy o 

kontakt z panem Mieczysławem Bąk tel. 647-979-5336. 
 

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 przyjmujemy w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Julię Karpiel – Daniela i Edward Zagol z rodziną 

O Boże błog. i zdrowie dla Pań z Towarzystwa Różańca 

Świętego – Józef 

Za śp. Danutę Roszak – H.J. Stępień 

Za śp. Wacławę i Antoniego – córka Maria 

Za śp. Stanisławę Rawską – Zenia i Kazimierz Szydłowski 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

18:15 Gorzkie Żale 

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

rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 27 lutego 

8:00 Za śp. Wandę Kuszelewski – Anna Miasik z rodziną 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla mamy Jadwigii 

Zaleski z ok. 93. urodzin – dzieci z rodzinami 
 

WTOREK, 28 lutego 

8:00 Za śp. rodziców Zofię i Stanisława, braci Wiesława, 

Stanisława i Jana Ostrowskich – córka i siostra 

19:00 Za śp. Halinę Łapińską (5. rocznica) – córka Elżbieta z 

rodziną  
 

ŚRODA, 1 marca  
8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. Za śp. Jana Słodowego – synowie Andrzej i Marek z 

rodziną 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 2 marca 
8:00 Za śp. Helenę i Czesława – o. Kazimierz 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwarku miesiąca 

19:00 Za śp. Józefę i Jana Sawickich oraz Jana Leus – córka 
 

PIĄTEK, 3 marca  

8:00 1. Za ś. Rozalię i Franciszka Bodzon – córka z rodziną 

 2. Za śp. rodziców Gertrudę i Alfonsa Linke, 

dziadków z obu stron i zmarłych z rodziny – Anna 

18:15 Droga Krzyżowa i Nabożenstwo do Najśw. Serca Pana 

Jezusa 

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

SOBOTA, 4 marca – św. Kazimierza 
8:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Jana oraz rodzeństwo 

Stanisława i Łucję, Józefa i Marię, Kazimierza i 

Eleonorę, Adama, Annę i Andrzeja, Eugeniusza, 

Zbigniewa i Kazimierza Buczek – rodzina Armatys 

 2. Za zmarłych z rodzin Bielak i Molas – Józefa Molas 

z rodziną 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Zofię i Michała Magda – syn z rodziną 
 

2. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 5 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 oraz synową Annę – córka i siostra z 
rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, Dominka 

Brzyżka, Józefa i Małgorzatę Pawlików – Anna 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Henryka Mazur - córka z rodziną 


