
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 

19 marca 2023 

I czyt. 1 Sm 16, 1b. 6-7, 10-13b 

II czyt. Ef 5, 8-14 

Ref. Psalm 23: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.” 

Ewangelia: J 9, 1-41 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁY DO BOGA: 
 

Zofia GRZESIOWSKI 

Honorata TOMCZYK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

Dzisiaj przypada Uroczystość św. Józefa, ale ze względu na 

niedzielę Wielkiego Postu zostaje ona przeniesiona na 

poniedziałek. Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić 

wszystkich do obejrzenia dzisiaj 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 o godz. 14:20 w sali parafialnej, wstęp wolny. 
 

FUNDUSZ RENOWACYJNY 
 

Dzisiaj po Komunii św. zbierana będzie druga taca na Fundusz 

Remontowy. 
 

DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE 
 

Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo pasyjne Gorzkich Żali o 

godz. 18:15 z kazaniem pasyjnym. We wszystkie piątki 

Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi 

krzyżowej o godz. 18:30, a we wtorki Droga Krzyżowa dla 

dzieci.  
 

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.  
 

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. 
 

MINISTRANCI ZAPRASZAJĄ 
 

Dzisiaj ministrancji wraz z rodzicami serdecznie zapraszają na 

kawę, pączki i ciasto domowego wypieku oraz sprzedaż jajek 

w sali parafialnej. 

BIAŁY ORZEŁ ZAPRASZA 
 

Grupa folklorystyczna pieśni i tańca Biały Orzeł zaprasza na 

kawę, paczki i ciasto domowego wypieku w niedzielę, 26 

marca. 
 

MŁODZIEŻ ZAPRASZA 
 

W niedzielę, 26 marca młodzież będzie sprzedawała pierogi. 
 

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 
 

W sobotę obchodzić będziemy uroczystość Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Pannie. Uroczystość ta obchodzona 

dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim 

zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach 

ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z 

Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice 

proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy 

sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego 

Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie 

Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest 

nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa. 
 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego zagładą to 

dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji jednego wybranego 

przez Boga dziecka, które rozwija się w łonie matki, ale które 

jest zagrożone aborcją. Codzienna modlitwa Duchowej 

Adopcji rozpoczyna się 25 marca w Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego i trwa do świąt Bożego Narodzenia. W naszej parafii 

Duchowa Adopcja rozpocznie się w najbliższą sobotę w czasie 

Mszy św. o godz. 8:00 rano. 
 

ADORACJA UWIELBIENIA PANA JEZUSA W 

NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE 
 

Serdecznie zapraszamy na Adorację Uwielbienia 
Najświętszego Sakramentu zakończoną indywidualnym 

błogosławieństwem w sobotę, 25 marca od godz. 20:00. 
 

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 
 

Spowiedź wielkanocna odbędzie się w naszej parafii w 

Niedzielę Palmową, od godz. 15:00 do 17:00 w dolnej i górnej 

sali parafialnej. W tym czasie w kościele będzie odbywać się 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja. 

Zachęcamy, aby w tym czasie skorzystać z sakramentu 

pojednania, ponieważ będzie to ostatnia okazja w naszej 

parafii. W Wielkim Tygodniu nasi ojcowie będą wieczorami 

spowiadać w innych polonijnych parafiach. 
 

ŚWIĄTECZNE SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
 

Świąteczne sprzątanie kościoła odbędzie się w sobotę, 1 

kwietnia, po porannej Mszy św. Zapraszamy serdecznie panie i 

panów do pomocy. Chcemy, aby nasza świątyni wyglądała 

pięknie na Święta Wielkanocne. 
 

KATOLICKI TYGODNIK - CATHOLIC REGISTER 
 

Archidiecezja Toronto wydaje katolicki tygodnik „Catholic 
Register”. Naszej parafii przysługuje 120 darmowych 

numerów tygodnika, który jest wysyłany pocztą do parafian. 

Jeśli ktoś z parafian jest zainteresowany otrzymywaniem 

Catholic Register, to prosimy o zgłoszenie się do biura 



parafialnego, lub wypełnienie formularza, który znajduje się w 

tyle kościoła.  
 

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 
 

PLANOWANIE MAJĄTKOWE Z KATOLICKIEJ 

PERSPEKTYWY 
 

BEZPŁATNY WEBINAR PO POLSKU!!! 
Sobota, 1 kwietnia 2023, 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 1 kwietnia 2023’ w 

temacie wiadomosci oraz o podanie imienia i nazwiska w treści 

e-maila. Prosimy tak ze o informację czy zamierzacie ogladać 

ten webinar sami czy razem z rodziną lub zajomymi.  

Link do webinaru wyślemy kilka razy bliżej daty naszej 

prezentacji. Do zobaczenia! 
 

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. Franciszkę Garkevicius – Zofia Rogalska 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 20 marca – św. Józefa, Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny 
8:00 Za śp. Annę i Tadeusza Wolny i ich rodziców – córka i 

zięć 

19:00 Za śp. Stanisławę i Władysława Paściak oraz zmarłych 

z rodziny Paściak – Grzegorz Bembenek 

WTOREK, 21 marca 

8:00 1. Za śp. Edwarda Krzemińskiego i Józefa Pliszka – 

Halina z rodziną 

 2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla 

Andrzeja – żona i córka (o. Janusz odprawia w 

kaplicy) 
18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

19:00 Za śp. Józefę, Juliana, Helenę, Stanisława, Czesława, 

Wiesława i Lesława Maziarz – Maria i Władysław 

Maziarz 

ŚRODA, 22 marca 
8:00 1. Za śp. Mieczysława Gęsior – żona z rodziną 

 2. Za śp. Władysława – syn Bogdan z rodziną 

19:00 1. Za zmarłych z rodziny Maziarz – M & M 

Bembenek 

 2. Za śp. Andrzeja Buras w 1. rocznicę śmierci – córki 

Ewa i Iza z rodzinami 

CZWARTEK, 23 marca 

8:00 Za śp. Marię i Antoniego Poliwka i Władysławę 

Kamińską - rodzina 

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

Jacka Chećko z rodziną oraz Stanisława Grucy z 

rodziną - mama 

PIĄTEK, 24 marca 
8:00 1. Za śp. Ludwikę Werner – córka Danuta z rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary 

Ducha Świętego dla rodziny – mama i babcia  
18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Bronisławę Konopka (8. rocznica) – dzieci i 

wnuki 

SOBOTA, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie 
8:00 1. Za śp. Emilię Karpińską - synowa 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Lidii Panek - rodzina 

19:00 Za śp. Marię Pietrzyk, Julię i Stanisława Pietrzyk, 

braci Szczepana i Władysława Pietrzyk oraz Katarzynę 

i Bartłomieja Chryplewicz - rodzina 

5. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 26 marca 

8:00 Za śp. Annę i Ludwika Magda - syn 

9:30 Za śp. Jana Zasowskiego – żona i dzieci 

11:00 Za parafian 
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13:00 Za śp. Janinę Kościsz – dzieci z rodziną 
18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Waltera Szapućko – żona z rodziną 


