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26 marca 2023 

I czyt. Ez 37, 12-14 

II czyt. Rz 8, 8-11 

Ref. Psalm 130: „Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.” 

Ewangelia: J 11, 25a. 26 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Edward MACIEJEWSKI 

Maryla ZDYB 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
 

REFLEKSJA OJCA BROBOSZCZA 
 

Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra. Taką 

osobą był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, Marii i Łazarza. 

Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad śmiercią. 

Tylko On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. 

Bardzo wymowne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie 

wzruszenie i płacz. Pewnie nawet największy „twardziel” nie 

ukryłby w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła 

miłości. To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze 

świata. Przebacza, ociera niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane 

dłonie, koi niespokojne serce. Miłość przemienia oblicze 

świata. Nie da się jej kupić, ani tym bardziej znaleźć na ulicy, 

można nią tylko kogoś obdarować i wzajemnie otrzymać ją w 

darze. Miłość czysta, sprawiedliwa i mądra jest 

najwspanialszym darem, jaki może się stać naszym udziałem w 

spotkaniu z drugim człowiekiem.  
 

REKOLEKCJE PARAFIALNE 
 

Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje wielkopostne, które 

zakończą się w czwartek, 30 marca. Szczegółowy program 

rekolekcji został posłany 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. 

Na zakończenie rekolekcji zbierana będzie kolekta na 

kształcenie księży w Wyższym Seminarium Duchownym w 

Obrze. Kopertki znajdują się w tyle kościoła.  
 

SHARE LIFE 
 

Dzisiaj rozpoczyna się tegoroczna akcja charytatywna 

Archidiecezji Toronto ShareLife. 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. 
 

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. 

BIAŁY ORZEŁ ZAPRASZA 
 

Dzisiaj, grupa folklorystyczna pieśni i tańca Biały Orzeł 

zaprasza na kawę, paczki i ciasto domowego wypieku w 

niedzielę. 
 

MŁODZIEŻ ZAPRASZA 
 

Dzisiaj młodzież będzie sprzedawała pierogi. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W najbliższą sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca, 

zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej o godz. 18:00. 
 

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. 
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic różańcowych 

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

Intencja Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy na kwiecień 

2023: O kulturę niestosowania przemocy Módlmy się o 

budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez 

ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli. 
 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 
 

W piątek, 31 marca 2023 wyrusza, po raz 6 w Toronto, 

Ekstremalna Droga Krzyżowa z kościoła św Kazimierza w 

Toronto do kościoła św Eugeniusza w Brampton. Tegoroczny 

temat to DROGA NADZIEJI. Do tej pory wyzwaniem EDK 

było przejście co najmniej 40 km nocą, w samotności i 

skupieniu. Sam trud wędrówki wydawał się wielki. W tym 

roku nie chodzi o to, aby przejść trasę, ale o to, aby ją pokonać 

i stać się pięknym człowiekiem. Od dzisiaj miarą EDK nie są 

kilometry, ale zmiana, która się dokona w człowieku – piękno. 

Zapraszamy na EDK 2024!  Informacje na 

www.EDK.org.pllub pod numerem 647 669 4744. 
 

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.  
 

 

 

 

http://www.edk.org.pllub/


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. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻENSKIE 
 

W niedzielę, 28 maja 2023 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.  
 

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.  
 

INTENCJE MISYJNE 
 

O zdrowie, Boże błog i światło Ducha Świetego dla syna – 

mama; Za śp. Czesława Błońskiego – żona z rodziną; O 

zdrowie i Boże błog. dla córki z rodzina – mama; O zdrowie i 

Boże błog. dla siostry Marysi z dziećmi; Dziękczynna z prośbą 

o Boż ebłog., zdrowie i opiekę Matki Bożej – własna; Za śp. 

rodziców Władysławę i Jana Gawlik, brata Stefana i zmarłych 

z rodzin Gawlików i Bojków – Maria; Za śp. męża Zenona 

Koniecznego, rodziców i zmarłych z rodziny Koniecznych – 

Maria; Za śp. Antoninę, Piotra i Marię Łukaszewskich, 

dziadków z obu stron i Agatę Tkaczuk – Danuta; Za śp. Zofię i 

Jana Mosór – córka Małgorzata 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

1.04-30.04 Za śp. Stanisławę Rawski – córki Teresa i Beata z 

rodziną 

1.04-30.04 Za śp. Józefa Zabielskiego – siostra Jadwiga 

15.04-15.05 Za śp. Andrzeja Dobrowolskiego – żona Barbara 

10.04-09.05 Za śp. Wiesława Setzer – żona z dziećmi i znajomymi 

01.05-30.05 Za śp. Kazimierę Kokosińską – siostra Jadwiga 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

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

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

PONIEDZIAŁEK, 27 marca  

8:00 1. Za śp. Thomas’a & Joseph’a Malinowski – mama i żona 

 2. Za śp. Józefa – brat Bogdan z rodziną 
10:00 Różaniec 

10:30 Za śp. Zbigniewa Sentowski – M.M. Bembenek 
18:30 Różaniec 

19:00 Za zmarłych z rodzin Kamińskich, Rakowskich, Kirejczyk, 

Olszewskich, Sejnowskich, krewnych i bliskich do 

najdalszych pokoleń- Alina 

WTOREK, 28 marca 

8:00 1. Za śp. Krystynę Dix – Monika Tuzel 

 2. Za śp. Janinę i Władysława Ruchalskich – Halina z 

rodziną 

 3. Za śp. Adelę Bobro – córka Krystyna z rodziną 
10:00 Różaniec 

10:30 Za śp. Zbigniewa Sentowski – Maria i Władysław Maziarz 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Antoniego Presz – syn Jan Antoni 

ŚRODA, 29 marca 

8:00 1. Za śp. Sabinę Kosałkę - rodzice 

 2. Za śp. ks. Jerzego Skwierczyńskiego 

 3. Za śp. Annę i Józefa Kamińskich oraz Stanisława i 

Katarzynę Kamińskich – dzieci i wnuki 
10:00 Różaniec 

10:30 Za śp. Stefana Bruks – babcia Hanna Szubert 
18:30 Różaniec 

19:00 O Boże błog. dla córki Jolanty Karpińskiej i wnuka Michała 

- babcia 

CZWARTEK, 30 marca 

8:00 1. Za śp. córkę Katarzynę Rogalską i męża Jana Rogalskiego 

– mama i żona 

 2. O szczęśliwą operację dla wnuka Michała – babcia 
10:00 Różaniec 

10:30 Za śp. Waldemara Ćwika (2. rocznica) – Alicja 

Marianowska 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Eugeniusza Iglara, Dominika Brzyżka, Karola 

Myśliwca, Małgorzatę i Józefa Pawlik – Ela z rodziną 

PIĄTEK, 31 marca 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Adama Karpińskiego z 

rodziną z okazji urodzin - mama 

 2. Za śp. Aleksandrę, Józefa i Mariana Tutas – wnuczka z 

rodziną 
18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Dominikę i Ignacego oraz Stefanię i Wacława – 

wnuczka z rodziną 

SOBOTA, 1 kwietnia  

8:00 1. O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla synów, 

synowych i wnuków  - mama i babcia 

 2. Za śp. Barbarę Piasecką – Johnson – Zofia Rogalska 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Wandę i Wacława Trejgo – syn z rodziną 

Niedziela Palmowa, 2 kwietnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Aleksandra i Tomasza Długosz - rodzina 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II w rocznicę śmierci 

– Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II 
18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w rodzinie Heleny i 

Józefa Idzik - własna 

mailto:development@archtoronto.org

