
6 NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 lutego 2023 

Pierwsze czytanie: Mądrość Syracha15:15-20 

Psalm: Błogosławieni słuchający Pana. 
2 czytanie: 1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian 2:6-10. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5:17-37. 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

Zobaczmy dobro 
Trwanie w złości i w gniewie nie wydaje się nam czymś bardzo złym – 
grzechem ciężkim. Zwłaszcza, jeśli nie idą za tym konkretne czyny: 
wyzwiska, złośliwe uwagi, złorzeczenia, działanie na szkodę, 
oczernianie, przemoc fizyczna. Jednak złość i gniew, nawet, gdy są 
ukryte przed światem, są czymś niezgodnym z wolą Bożą, a modlitwę 
człowieka pokłóconego z bliźnim czynią bezowocną. To stwierdzenie 
zobowiązuje nas do nauczenia się przebaczania – tej najtrudniejszej 
formy miłości bliźniego. Nie wystarczy poprzestać na przeświadczeniu, 
że nie żywimy w sercu urazy do nikogo. Zastanówmy się, czy czasem 
ktoś inny nie czuje jakiegoś żalu do nas. Pokój między ludźmi jest 
warunkiem pokoju z Bogiem. Od sztuki przebaczenia zależy 
umiejętność współżycia z ludźmi. Kiedy mamy problem z 
przebaczeniem, złością i gniewem i chcemy się poprawić, zacznijmy 
od możliwie najprostszych rzeczy, od wypełnienia warunków dobrej 
spowiedzi. Skończmy z mówieniem źle o drugim człowieku, z 
wyciąganiem cudzych grzechów na światło dzienne, a skupmy się na 
tym, co w naszych bliskich, sąsiadach, pracodawcy, pracownikach jest 
dobre. Panie Jezu, bardzo często nie mam odwagi powiedzieć 
prawdy drugiemu człowiekowi w twarz. Przepraszam i proszę o 
łaskę stanięcia w prawdzie o samym sobie. Amen. 

 (www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-2-12)  

WOLNE DATY MSZY ŚWIĘTYCH  

Najbliższe wolne terminy Mszy św. w języku polskim: 27 i 28 
kwietnia; 6 i 29 czerwca; 4, 11, 20 i 28 lipca; 3, 8, 11, 22, 24, 25 i 29 
sierpnia o godz. 19:00; 12 sierpnia o godz. 17:30. W celu 
zamówienia Mszy św. prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z 
biurem parafialnym. 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Koronkę odmawiamy w środy po angielsku i w czwartki po polsku       
o godz. 18:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę lub o udział online. 

BÓG ZAPŁAĆ  

za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną 
($1,722.50); na Fundusz Wsparcia dla Misjonarzy Oblatów ($1,542.75) 
i za donacje składane online poprzez naszą stronę internetową. 

TRANSMISJE MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW NA ŻYWO 

Msze św. są transmitowane na żywo przez naszą telewizję parafialną. 
Zachęcamy osoby starsze i chore, którym zdrowie nie pozwala na 
przyjście do kościoła, o duchowy udział we Mszy św. online. 
Połączenie dostępne na stronie internetowej naszego kościoła. 

ZBIÓRKI PARAFIALNE   

W ten weekend, 11 i 12 lutego, będą zbierane dwie składki: pierwsza 
niedzielna, a druga na naprawy, remonty i potrzeby naszej 
wspólnoty parafialnej. Donację można także złożyć online poprzez 
stronę internetową. Bóg zapłać za składane ofiary i wsparcie! 

31. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 lutego 

Z okazji przypadającego w sobotę, 11 lutego, Światowego Dnia  
Chorego, w czasie Mszy św. o godz. 17:30 zostanie udzielony 
sakrament namaszczenia chorych. 

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 12 lutego, zaprasza Komitet Parafialny; 19 lutego – Trzeci 
Zakon; 26 lutego – lektorzy z grupy angielskiej. Dziękujemy za 
popieranie kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! 

WALENTYNKI, DZIEŃ ZAKOCHANYCH – 14 lutego 

Szczęść Boże parom zaręczonym, małżeństwom i rodzinom! 
Święty Walenty, biskup, męczennik i patron Dnia Zakochanych był 
biskupem Terni pod Rzymem. Legenda mówi, że zajął się popieraniem 
zakochanych, kiedy wystąpił przeciwko edyktowi Cesarza Klaudiusza 
II Gota, zakazującemu zawieranie małżeństw. Cesarz zauważył, że 
żonaci mężczyźni chętniej zostają w domach, zamiast uczestniczyć w 
wojnach i walczyć za Rzym. Św. Walenty zignorował ów zakaz i w 
tajemnicy udzielał ślubów zakochanym parom. Kiedy sekret się wydał, 
św. Walenty został pojmany, wtrącony do więzienia, a następnie 
stracony (ok. 269 r.). 

KATOLICCY KSIĘŻA Z POSŁUGĄ W SZPITALACH 

St. Michael’s H., Toronto General H., Toronto Western H., Hospital 
for Sick Children, Princess Margaret H., Mount Sinai H., Humber 
H., Sunnybrook H., North York General H. i Toronto East General 
H. Chorzy przebywający w szpitalu, mogą zgłosić do pielęgniarki 
prośbę, że są Katolikami i proszą, aby ich odwiedził kapelan szpitalny. 

TRZECIO-PIĄTKOWA MSZA ŚW. ZBIOROWA 

W piątek, 17 lutego, Msza św. zbiorowa o godz. 19:00 będzie 
sprawowana w różnych intencjach. Kopertkę z intencją i ofiarą można 
wrzucić na niedzielną składkę. Intencję można także przesłać przez e-
mail do czwartku, 16 lutego. Intencje będą wyczytane na rozpoczęcie 
Mszy św., a wydruki wyłożone w kruchcie kościoła. Kopertki pierwszo-
piątkowe są wyłożone w kruchcie kościoła. 

MSZA ŚW. ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

W niedzielę, 5 marca, Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana za 
Żołnierzy Wyklętych. W dniu 1 marca w Polsce jest obchodzony 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowił 
Sejm RP w dniu 3 lutego 2011 roku. Dzień Pamięci ma być wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji 
niepodległościowych i za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Kim byli 
żołnierze wyklęci? – strona: https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl. 

POMOC HUMANITARNA DLA TURCJI I SYRII  

W poniedziałek, 6 lutego 2023 r., dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi 
i wiele silnych wstrząsów wtórnych spowodowały ogromne zniszcze- 
nia w Turcji i Syrii. Jedno z trzęsień ziemi miało siłę 7,8 stopnia w skali 
Richtera i było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten 
region od 100 lat. Liczba ofiar śmiertelnych rośnie w porażającym 
tempie. Jest już ponad 65,000 osób rannych i ponad 21,000 osób 
zabitych. Kościoły w Archidiecezji Toronto prowadzą zbiórkę funduszy 
na finansowe wsparcie dla ofiar tego niszczycielskiego kataklizmu. 
Pieniądze zostaną przesłane za pośrednictwem katolickich organizacji 
partnerskich (Caritas Canada, Aid to the Church in Need, CNEWA, 
and Jesuits International). Donację można złożyć: online na stronie 
www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-
to-turkey-and-syria-relief; przez tel. 416-934-3411-Development Office 
lub za pośrednictwem naszego kościoła. Ofiarę, gotówkę lub czek, 
można wrzucić na składkę niedzielną w kopertce „Humanitarian 
Relief”. Czek należy wystawić na: St. Stanislaus Kostka Church i na 
linii „Memo” wpisać „Turcja i Syria”). Kopertki „Humanitarian Relief” 
są wyłożone w kruchcie kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, 
które zostaną złożone, jako wyraz naszego współczucia i 
wsparcia dla osób, które przeżywają wielki ból i rozpacz z 
powodu utraty osób bliskich i dorobku swojego życia. 

ZABAWA KARNAWAŁOWA, OSTATKI 

odbędzie się w sobotę, 18 lutego, od godz. 19:00 w sali parafialnej 
św. Kazimierza, 156 Roncesvalles Ave. Dochód jest przeznaczony na 
wyjazd młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Portugalii w 2023. 
Bliższe info. i bilety - tel.416-532-2822. Młodzież zaprasza! 

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - February 12, 2023 

PSALM: Blessed are they who follow the law of the Lord! 

Today, we are reminded that we have been given the means to find 
the wisdom of God. For those who love him, God has prepared things 
beyond our minds, things no eye has seen nor ear heard. 

LIVESTREAM OF MASSES AND DEVOTIONS 

We invite the elderly, the sick and those unable to come to the church, 
to join us in the celebration of Masses and Devotions via livestream. 
The connection link is available on parish website.  

THE CHAPLET OF THE DIVINE MERCY 

We invite you to join us in prayers of the Divine Mercy Chaplet in the 
church or via livestream on Wednesdays in English at 6:30 pm. 

THANK YOU  

for donations given last weekend for Sunday collection ($1,722.50); for  
and the needs of the Missions under the pastoral care of the Oblate 
Fathers ($1,542.75) and for the donations contributed online. 

TODAY’S COLLECTIONS  

This weekend, Feb. 11th & 12th, two collections will be taken at 
Masses: a regular Sunday collection and a 2nd collection for repairs, 
renovations and needs of our parish community. Donations may also 
be made through church website. Thank you for your generosity! 

PASTRIES & COFFEE  

are served today, Feb. 12th, after Masses in the parish hall by the 
Parish Committee; Feb. 19th by the Third Order of St. Francis; Feb. 
26th by the English lectors. Thank you for your support and to the 
servers for their time.  

VALENTINE’S DAY – February 14th
 

Happy Valentine’s Day to those engaged,  
married couples and to families! 

St. Valentine is a Catholic saint who has become closely associated 
with the pursuit of love. This famous saint, an Italian doctor who later 
became a priest, inspired the creation of the holiday of Valentine's 
Day. He was sent to jail for performing weddings for couples during a 
time when new marriages were outlawed in the ancient Rome. Before 
he was killed for refusing to renounce his faith, he sent a loving note to 
a child he had been helping to teach, the daughter of his jailer, and 
that note eventually led to the tradition of sending Valentine's cards. 

HUMANITARIAN RELIEF FOR TURKEY AND SYRIA 

On Monday, February 6th, 2023, two devastating earthquakes and 
many violent aftershocks have caused great destruction in Turkey and 
Syria. One of the earthquakes had a 7.8 magnitude and it was the 
strongest earthquake to hit the region in 100 years. There are more 
than 65,000 people injured and over 21,000 people dead. The 
churches in the Archdiocese of Toronto will accept donations and 
channel funds through Catholic partners (Caritas Canada, Aid to the 
Church in Need, CNEWA, and Jesuits International) to support relief 
efforts underway. Ways to donate: online through a website:  
www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-
to-turkey-and-syria-relief; by phone - call the Development Office tel. 
416-934-3411 or through our parish. Drop the donation, cash or 
cheque, into the Sunday collection basket in a special provided 
“Humanitarian Relief” envelope. Make the cheque payable to: St. 
Stanislaus Kostka Church and write “Turkey & Syria Relief” on the 
Memo line. Humanitarian Relief envelopes are in the vestibule. Your 
donation will support the victims of this devastated earthquake 
and also show our compassion to those who experience great 
pain and despair due to the loss of loved ones and their life's 
achievements.Thank you for your generosity! 

MASS TIMES AVAILABLE 

Dates available for English Masses celebrated on Wednesdays at 
7:00 pm: Mar. 8, 22 & 29 and on Sundays at 12:30 pm: March 5, 12 
& 19. Please call the office or send an e-mail to reserve a Mass. 

FR. RON ROLHEISER RETREAT 

The retreat will be held from March 3rd to March 5th at Queen of 
Apostles Renewal Centre in Mississauga. Theme: Theme wrestling 
with God and with Love - Resistance and Surrender Within Our 
Spiritual Journey. Info. or to register: 905-278-5229 or office@qoa.ca. 

DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE 

The 14th annual conference will take place on Sat., March 25, 2023 
from 9:00 am to 4:00 pm at The Old Mill, 21 Old Mill Rd. (Old Mill 
subway station) in Toronto. The conference will open with a Holy Mass 
celebrated by Bp. Robert Kasun, CSB, Auxiliary Bishop of Toronto. 
Speakers & Topics: Sister Deirdre Byrne - The Heroes of My Life Lead 
Me to Our Lady;  Dr. Josephine Lombardi - Healing and Forgiveness; 
Diana Filipiak, Kasia Ryba, Sandra Wojcik - Journeying with Mother 
Mary; Dorothy Pilarski - Why minister to moms? – How to Start a 
Catholic Moms Group. Light lunch, free parking, door prizes! Details or 
to register: www.dynamicwomenfaith.com; tel. 416-907-1042 and 
posters on the bulletin boards. Early bird registration - $65 (Feb. 14th). 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 12 lutego / February 2023 

9:30 am - Za ++ Jana Pallesich i Jana Hasz – Rodzina Pallesich 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For + mother Ludwika Zimnicki – Bronia Zimnicki  

WTOREK / TUESDAY – 14 lutego / February 

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy 
Saints Cyril, Monk, and Methodius, Bishop  
 7:00 pm - Dzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki  
  Najśw. dla Stanisławy w kolejną rocznicę urodzin – Własna  

ŚRODA / WEDNESDAY – 15 lutego / February 

10:00 am - Za + Władysławę Darowską – Córka Krystal  
 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) - For God’s blessings, health and Mary’s protection   
  for Renata, Julianna & Amelia Dutkiewicz on the occasion  
  of their birthdays – Krystyna Kruk with family 

CZWARTEK / THURSDAY – 16 lutego / February 

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - O błog. Boże oraz umocnienie w wierze, nadziei i miłości  
  dla Małgorzaty Kosińskiej – Osoba Bogu wiadoma   

TRZECI PIĄTEK / FRIDAY – 17 lutego / February 

 7:00 pm - Msza św. zbiorowa – w różnych intencjach 

SOBOTA / SATURDAY – 18 lutego / February 

 5:30 pm - Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę oraz męża Józefa Legierskich 
  - Zuzanna  

7. NIEDZ. ZWYKŁA / SUN. IN ORDINARY TIME  – 19. 02.  

9:30 am - Za ++ Zdzisławę i Józefa Opoka – Syn Stefan z rodziną 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For God’s blessings, health and Mary’s protection for  
   Beata Soltysik on her birthday – Krystyna Kruk with family 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Towarzystwo Im. Jezus: dzisiaj, 12 lutego, o godz. 10:30 
- Klub Seniora: śr., 15 lutego, o 10:00 Msza św. i następnie spotkanie. 

ODSZEDŁ DO PANA / HAS GONE TO THE LORD  

Ś.p. / the late Theodore (Tadeusz) CZARNOTA, 77 
właściciel sklepu / the owner of „William’s Shoe Store”  

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. May he rest in peace. 
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