
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

12 marca 2023 

I czyt. Wj 17, 3-7 

II czyt. Rz 5, 1-2. 5-8 

Ref. Psalm 95: „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.” 

Ewangelia: J 4, 5-42 

 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZŁY DO BOGA: 
 

Honorata MALINOWSKA 

Bronisława LUCZYŃSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

WIELKI POST 
 

Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza 

przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją 

duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod 

wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, 

trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na 

Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co 

naprawdę istotne. 

Okres Wielkiego Postu to czas pokuty, przemiany i 

nawrócenia. Podejmujemy dodatkowe modlitwy i wyrzeczenia. 

W Wielkim Poście obowiązuje wewnętrzne wyciszenie i 

bezwzględny zakaz wszelkiego rodzaju imprez. Pamiętajmy 

kim jesteśmy, podejmijmy ten trud, pokutujmy za siebie i za 

innych. 
 

FUNDUSZ RENOWACYJNY 
 

Ponieważ w ostatnią niedzielę miesiąca zbierana będzie kolekta 

na ShareLife, dlatego kolekta na Fundusz Remontowy zbierana 

będzie w przyszłą niedzielę, 19 marca. 
 

SPOTKANIE KOMITETU PARAFIALNEGO 
 

Dzisiaj, o godzinie 14:00 odbędzie się spotkanie komitetu 

parafialnego. Zapraszamy wszystkich panów i panie, którzy 

pragnęli by dołączyć się do komitetu parafialnego, który 

odpowiedzialny jest nie tylko za zbieranie niedzielnej kolekty, 

ale również za porządek w kościele. Potrzebnych jest 

przynajmniej 10 nowych członków do  uzupełnienia listy. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE 
 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu Wielkiego Postu 

pomoże nam udział w nabożeństwach pasyjnych oraz 

rozważanie Męki Pańskiej. We wszystkie piątki Wielkiego 

Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej 

o godz. 18:30, we wtorki Droga Krzyżowa dla dzieci. W każdą 

niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 18:15 na 

gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
zapraszamy na program słowno-muzyczny p.t. „Oby imię po 

nas pozostało”. Spektakl słowno-muzyczny odbędzie się 

dzisiaj po sumie, około godz. 12:30 w sali parafialnej. 

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy przygotowanej 

przez IPN „Czas Niezłomnych”.  
 

 

 

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE 
 

Rekolekcje parafialne trwać będą od soboty, 25 marca (godz. 

19:00), do czwartku, 30 marca. Szczegółowy program 

rekolekcji zostanie przesłany parafianom pocztą wraz ze 

świątecznym programem. Rekolekcje w tym roku poprowadzi 

O. Sławomir Dworek OMI, misjonarz z Polski. Otoczmy go 

modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się 

przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych.  
 

ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA 
 

W poniedziałek, 13 marca, przypada rocznica wyboru papieża 

Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie 

wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego. 
 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

W poniedziałek, 13 marca o godz. 18:00 odbędzie się 

Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym serdecznie 

zapraszamy. Przynosimy ze sobą lampiony na baterie.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NP  

I MSZA ŚW. ZBIOROWA 
 

W środę zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy oraz Mszę św. zbiorową. Ponieważ 

prawie już nie ma wolnych intencji w tym roku zachęcamy, 

aby korzystać ze Mszy św. zbiorowej. 
 

SPOTKANIE DLA MAM 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla 

mam, w środę, 15 marca, po wieczornej Mszy św. w sali 

Rycerzy Kolumba. Przyjdź, aby wspólnie powierzyć swoje 

troski i radości Matce Bożej Różańcowej. Przyjdź, aby spotkać 

się w gronie katolickich mam i porozmawiać w przyjaznej 

atmosferze przy herbacie i dobrym ciastku o troskach 

współczesnej mamy i jej rodziny. Spotkania dla Mam 

odbywają się już w 30. parafiach Archidiecezji Toronto. 

Zapraszamy! 
 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 
 

19 marca przypada uroczystość św. Józefa, ale ze względu na 

niedzielę zostaje ona przeniesiona na poniedziałek. Pragniemy 

bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do obejrzenia filmu w 

wersji polskiej „Józef z Nazaretu” (96 minut).Film będzie dla 

nas okazją, aby przybliżyć sobie tę piękną postać i opiekuna 

Pana Jezusa. Film będzie pokazany w niedzielę, 19 marca o 

godz. 14:20 w sali parafialnej, wstęp wolny. 
 

SHARE LIFE 
 

Tegoroczna akcja charytatywna Archidiecezji Toronto 

ShareLife rozpocznie się w niedzielę, 26 marca. Kopertki 

znajdują się w rocznych zestawach oraz w tyle kościoła. 

ShareLife jest odpowiednikiem Caritas w Polsce. ShareLife 

wspiera ponad 40 katolickich organizacji. Pomaga rodzinom, 

osobom niepełnosprawnym, nowym imigrantom, nastoletnim 

kobietom w ciąży i samotnym matkom, osobom starszym, 

dzieciom i młodzieży, wspiera misje oraz kształcenie 

kapłanów. Każdego roku, tysiące ludzi zwracają się do agencji 

ShareLife z prośbą o pomoc. Agencje te świadczą pomocą o 

wartościach katolickich, niosąc ewangeliczne przesłanie 

osobom żyjącym na marginesie i w potrzebie. 

Prosimy o wsparcie ShareLife. 



PODZIĘKOWANIE 
 

Z głębi serca płynące wyrazy wdzięczności składam wszystkim 

organizacjom parafialnym i osobom indywidualnym z Toronto 

i spoza za pamięć, modlitwy, życzenia, upominki i wszelkie 

dobro, jakiego doznałem z okazji moich imienin. Niech św. 

Kazimierz wstawia się za Wami w niebie, a Pan Bóg darzy 

Was swoją łaską i błogosławieństwem. O. Kazimierz 
 

MINISTRANCI ZAPRASZAJĄ 
 

Ministrancji wraz z rodzicami serdecznie zapraszają na kawę, 

pączki i ciasto domowego wypieku oraz sprzedaż jajek, w 

niedzielę, 19 marca po każdej Mszy św. w sali parafialnej. 
 

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. 
 

CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

WSPMONIENIA ZE SZLAKU PIELGRZYMKOWEGO 
 

W sobotę, 18 marca, o godz. 6pm w sali parafialnej św. 

Maksymiliana Kolbe odbędzie się spotkanie z polonijnymi 

Pelegrinos, którzy przeszli setki kilometrów przez Hiszpanię w 

drodze do grobu św. Jakuba Apostoła. Opowiedzą o swoich 

Camino, przygodach, przygotowaniach i ekwipunku. 

Zapraszamy wszyskich zainteresowanych i miłośników 

Camino. 
 

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 
 

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. Honoratę Salja – córki z rodziną i rodziną z Polski 

O zdrowie i Boże błog. dla Danuty Walewskiej x2 - własna 

O łaskę życia, zdrowia i Boże błog. dla Mirosława – Jadwiga 

O łaskę życia, zdrowia i Boże błog. dla Jadwigii - własna 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

10.03-15.04 Za śp. Włodzimierza Grzebieniaka – syn z rodziną 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 12 marca 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Emilię Krzak - rodzina 

11:00 W intencji śp. Żołnierzy Wyklętych, którzy zginęli za 

wolną Polskę – Klub Gazety Polskiej 

13:00 Za śp. Tadeusza Kurleto (8. rocznica) – siostra Józefa 

Kotwas 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej w rodzinach Kupiec i Salvador - własna 
 

PONIEDZIAŁEK, 13 marca 

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

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 O Boże błog. dla Daniela, Artura i Marysi - mama 
 

WTOREK, 14 marca 
8:00 Za śp. Wiesława Ostrowskiego (5. rocznica) – siostra z 

rodziną 

18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

19:00 Za śp. Katarzynę i Franciszka Kulig – syn  
 

ŚRODA, 15 marca 
8:00 Za śp. Sabinę Solińską – Danuta Werner z rodziną 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 16 marca 
8:00 Za śp. Czesława Błońskiego i Marka Pszczołowskiego 

– Maria Szuper 

19:00 Za śp. Mieczysławę Król (3. rocznica), rodziców oraz 

zmarłych z rodziny Skiba – córka z rodziną 
 

PIĄTEK, 17 marca – św. Patryka, biskupa 

8:00 1. Za zmarłych z rodziny Klacza – Chris i Mark 

Korwin-Kuczyński  

 2. O rychłą beatyfikację Arcybiskupa Fultona 

18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 O zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 

Najświętszej dla wnuków Sebastiana i Zosi - 

dziadkowie 
 

SOBOTA, 18 marca – św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa 

i Doktora Kościoła 
8:00 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla syna 

- mama 

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

rodziną 

19:00 Za śp. Janinę Bułkowską – córka i syn z rodzinami 
 

4. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 19 marca 

8:00 W intencji członków Sowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 
9:30 Za śp. Reginę i Antoniego Tymosiak – córka z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Stanisławę i Władysława Paściak – Ela i Jacek z 

rodziną 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Józefa Dudzik, Józefę Sobkowicz oraz Józefa i 

Annę Sobkowicz – córka i wnuczka z rodziną 


