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Pierwsze czytanie: Księga Kapłańska19:1-2, 17-18. 

Psalm: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
2 czytanie: 1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian 3:16-23. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5:38-48. 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

Zasmakujmy w przebaczeniu 
Święty Hieronim nauczał: „Bóg postąpi z nami w sposób odpowiedni 
do tego, jakie my sami mamy uczucia w sercu. Jeśli sami nie 
wybaczamy, nie dostąpimy przebaczenia”. Chrystus był oczerniany, 
skazany, ukrzyżowany. Jednak, gdy został przybity do krzyża, modlił 
się za swoich wrogów: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” 
(Łk 23, 34). Nasze grzechy są obrazą, krzywdą, jaką wyrządzamy 
Bogu, który jest nieskończenie miłosierny. Krzywdy, jakich doznajemy, 
są działaniem ludzi takich samych jak my. Jak wspaniale smakuje 
przebaczenie! Daje naszym duszom pokój i rodzi wielką ufność w 
ojcowską dobroć Boga. Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało i oddałeś 
życie za grzesznego człowieka. Spraw, aby moje serce było 
podobne do Twojego. Abym zawsze potrafił kochać tego, kto 
mnie skrzywdził. Amen. (www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-2-19)  

NOWY ARCYBISKUP ARCHIDIECEZJI TORONTO 

Papież Franciszek mianował biskupa Franciszka (Frank) Leo,  
pełniącego funkcję biskupa pomocniczego Archidiecezji Montreal, na 
Arcybiskupa Archidiecezji Toronto. Nowo mianowany arcybiskup 
urodził się w 1971 roku w Montrealu w rodzinie włoskich imigrantów. 
Będzie 14-tym arcybiskupem Archidiecezji Toronto i zastąpi kardynała 
Thomasa Collinsa, który był naszym przewodnikiem od 2007 roku. 
Uroczyste wprowadzenie arcybiskupa Leo odbędzie się w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, w sobotę, 25 marca 2023 r. o godz. 10:00 w 
St. Michael’s Cathedral Basilica. Nowo mianowany arcybiskup napisał 
list skierowany do wiernych „Greetings Message to the People of God 
in the Archdiocese of Toronto”. Kopie listu są w przedsionku kościoła.   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK 

Kopie są wyłożone w przedsionku kościoła. Bóg zapłać za hojność i 
ofiary złożone na utrzymanie i właściwe funkcjonowanie naszej parafii.  

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

w środę po angielsku i w czwartek po polsku o godz. 18:30. 

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone w miniony weekend na składkę 

niedzielną ($1,465); na naprawy, remonty i potrzeby naszej wspólnoty 
($1,894.25) i za donacje składane online poprzez stronę internetową. 

SKŁADKA NIEDZIELNA będzie zbierana w ten weekend, 18 i 

19 lutego. Donację można także złożyć online poprzez stronę 
internetową. Bóg zapłać za składane ofiary, wsparcie i hojność! 

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 19 lutego, zaprasza Trzeci Zakon; 26 lutego – lektorzy z 
grupy angielskiej; 5 marca – wolny termin. Dziękujemy za 
popieranie kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! 

OKRES WIELKIEGO POSTU 

Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa, a kończy liturgia Mszy 
Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki Czwartek. Okres ten 
upamiętnia czterdziestodniowy pobyt Pana Jezusa na pustyni. 
Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego Wielki Post powinien być 
czasem pokuty, nawrócenia i wzmożonej pobożności. Ma przybliżać 
nam najważniejsze tajemnice wiary i przygotować nas do godnego 
uczestnictwa w wielkim święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół 
proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i 
modlitwę. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w 
niedziele - Gorzkie Żale i w piątki - Droga Krzyżowa. 

ŚRODA POPIELCOWA – 22 lutego   
Msze św. z posypaniem głów popiołem zostaną odprawione o godz. 
10:00 po polsku i godz. 19:00 po polsku i angielsku.   

POST ŚCISŁY W ŚRODĘ POPIELCOWĄ – 22 lutego   
W Środę Popielcową, 22 lutego, obowiązuje post jakościowy (zakaz 
spożywania pokarmów mięsnych) i ilościowy (ograniczenie ilości 
spożywanych posiłków). Prawem o powstrzymywanie się od spożycia 
pokarmów mięsnych są związane osoby, które ukończyły 14-ty rok 
życia i wzwyż. Prawo o ograniczeniu się do spożycia jednego 
pełnego i dwóch mniejszych posiłków obejmuje osoby od 18 do 60 
roku życia. Rodzice winni zatroszczyć się, aby dzieci, których nie 
obowiązuje post ścisły, były już od najmłodszych lat 
wprowadzane w ducha pokuty i postu. 

NABOŻEŃSTWA GORZKICH ŻALI  

W każdą niedzielę Wielkiego Postu, od 26 lutego, o godz. 9:00 rano. 

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ 
Po polsku: w środy o godz. 10:45 i w piątki o godz. 18:30; po 
angielsku w środy o godz. 18:30. Drodze Krzyżowej będą 
przewodniczyli członkowie organizacji parafialnych:  
W każdą środę rano – Klub Seniora i Sodalicja Mariańska. 
Piątek,  24 lutego  - Komitet Parafialny i Tow. Imienia Jezus 
Środa (wiecz.),  1 marca  - Parafianie z grupy angielskiej 
Piątek,   3 marca  - Towarzystwo Różańcowe  
Środa (wiecz.),  8 marca  - Rycerze Kolumba 
Piątek,  10 marca  - Chór Parafialny i Trzeci Zakon 
Środa (wiecz.), 15 marca  - Parafianie z grupy angielskiej 
Piątek,  17 marca  - Lektorzy  
Środa (wiecz.), 22 marca  -  Rycerze Kolumba 
Piątek,  24 marca  - Komitet Parafialny i Tow. Imienia Jezus 
Środa (wiecz.), 29 marca  - Parafianie z grupy angielskiej 
Piątek,  31 marca  - Towarzystwo Różańcowe 
Środa (wiecz.), 5 kwietnia - Parafianie z grupy angielskiej 

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM  

Najbliższe wolne terminy: 27 kwietnia; 29 czerwca; 4, 6, 11, 20 i 28 
lipca; 3, 8, 11, 22, 24, 25 i 29 sierpnia o godz. 19:00; 12 sierpnia o 
godz. 17:30. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem. 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

Jednym z warunków przeżywania Wielkiego Postu jest jałmużna, czyli 
okazanie uczynku miłosierdzia ludziom w potrzebie. Prowadzimy 
zbiórkę żywności dla Centrum Św. Feliksa, które przygotowuje ciepłe 
posiłki dla potrzebujących. Produkty można zostawić w przedsionku.  

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? Informacje: https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl. 

POMOC HUMANITARNA DLA TURCJI I SYRII  

Donację, gotówkę / czek, na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i 
Syrii, 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. Donację można także złożyć: online 
na stronie Archidiecezji Toronto: www.archtoronto.org/en/contact-
us/donations/donate-pages/donate-to-turkey-and-syria-relief lub przez 
tel. 416-934-3411- Development Office. Donacje będą wliczone do 
zaświadczenia podatkowego. Bóg zapłać za każdy dar serca. 

7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - February 19, 2023 

PSALM: The Lord is kind and merciful. 
Jesus teaches us by word and example to love our neighbor. We can 
rightly ask, who is my neighbor? Does Jesus mean only those who are 
related to me? Does it include the person next door? How about the 
stranger, the immigrant, the foreigner or the refugee? Does he also 
mean my enemy? Scripture teaches that it is all of these. 

NEW ARCHBISHOP OF ARCHDIOCESE OF TORONTO 

Pope Francis has appointed Bishop Francis (Frank) Leo, currently 
Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Montreal, as the 14th 
Archbishop of Toronto. The archbishop-designate was born in 
Montreal in 1971 to Italian immigrant parents and will succeed 
Cardinal Thomas Collins, who has served the archdiocese since 2007. 
The installation ceremony will take place on the Solemnity of the 
Annunciation, Saturday, March 25, 2023 at 10:00 am at St. Michael’s 
Cathedral Basilica. Copies of the Letter “Greetings Message to the 
People of God in the Archdiocese of Toronto” from Most Rev. 
Francis Leo are available in the church foyer.  

PARISH FINANCIAL REPORT FOR THE YEAR 2022 

Copies are available in the church foyer. We appreciate your 
generosity and support of our parish community. Thank you! 

THE CHAPLET OF THE DIVINE MERCY 

We will pray the Chaplet in English this Wednesday at 6:30 pm. 

THANK YOU for donations given last weekend for Sunday 
collection ($1,465.00); for repairs, renovations and needs of our parish 
community ($1,894.25) and for the donations contributed online. 

TODAY’S COLLECTION  

This weekend, February 18th & 19th, a regular Sunday collection will 
be taken at Masses. Donations may also be made through church 
website. Thank you for your generosity! 

PASTRIES & COFFEE are served today, February 19th, after 
Masses in the parish hall by the Third Order of St. Francis; Feb. 26th 
by the English lectors; March 5 – open date. Thank you for your 
support and to the servers for their time.  

LENT – “Prepare the way of the Lord” 

Lent is a season of forty days, not counting Sundays, and it begins on 
Ash Wednesday and ends on Holy Saturday. The forty days 
represents the time Jesus spent in the wilderness, enduring the 
temptation of Satan and preparing to begin his ministry. Lent is a time 
of repentance, fasting and preparation for the coming of Easter.  

ASH WEDNESDAY – February 22nd    

Masses with the marking of our foreheads with ashes will be 
celebrated at: 10:00 am in Polish and at 7:00 pm in Polish / English. 

DAY OF FASTING  

Ash Wednesday, February 22nd, is a universal day of fasting and 
abstinence from meat. The law of fasting allows one full meal and 
two lighter meals per day; it binds those 18 to 60 years of age. The law 
of abstinence from meat binds those who are 14 years of age and 
older. Parents are reminded of their duty to introduce children 
gradually to the understanding and practice of penance. 

WAY OF THE CROSS (IN ENGLISH)  

Wednesdays during Lent, we will pray the Stations of the Cross at 
6:30 pm. Prayers will be led by: March 1, 15 & 29, and April 5, by 
parishioners; March 8 & 22 by the Knights of Columbus.  

LENT ALMSGIVING FOR ST. FELIX CENTRE 

We are collecting non-perishable food items and they can be left in the 
church foyer. Thank you for your support of those in need! 

DATES AVAILABLE FOR ENGLISH MASSES 

Wed. at 7:00 pm: Mar. 8, 22 & 29; Sundays at 12:30 pm: Mar. 12    
& 19. Please call the office or send an e-mail to reserve a Mass. 

HUMANITARIAN RELIEF FOR TURKEY AND SYRIA 

Donations, cash or cheque, for the earthquake victims in Turkey and 
Syria may be dropped into the Sunday collection basket in   
“Humanitarian Relief” envelope (available in the vestibule). Make the 
cheque payable to: St. Stanislaus Kostka Church and write “Turkey & 
Syria Relief”on the Memo line. Donations can also be contributed 
online: www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/ 
donate-to-turkey-and-syria-relief or by calling the Development Office 
tel. 416-934-3411. Donations will be included in the income tax 
receipt. Thank you for your generous support! 

FR. RON ROLHEISER RETREAT  March 3rd - 5th
 

at Queen of Apostles Renewal Centre in Mississauga. Details or to 
register please call: 905-278-5229 or email to: office@qoa.ca. 

DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE 

The 14th annual conference will take place on Sat., March 25, from 
9:00 am to 4:00 pm at The Old Mill, 21 Old Mill Rd. in Toronto. The 
conference will open with a Holy Mass. Speakers include: Sr. Deirdre 
Byrne, Dr. Josephine Lombardi, Diana Filipiak, Kasia Ryba, Sandra 
Wojcik & Dorothy Pilarski. Light lunch, free parking & door prizes! Info. 
or to register: www.dynamicwomenfaith.com; tel. 416-907-1042. 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 19 lutego / February 2023 

 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  

WTOREK / TUESDAY – 21 lutego / February 

 7:00 pm - 1. Dzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i opiekę 
Matki Najśw. dla Stefanii Piersiak w 101. urodziny - Krystyna Kruk z rodz.  
  2. Za + Johna Solskiego (30 dni od śmierci) - Rodzice 

ŚRODA / WEDNESDAY – 22 lutego / February 

Środa Popielcowa / Ash Wednesday 
10:00 am - Dzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie 
 i opiekę Matki Najśw. dla Heleny Pandyra w kolejną rocz. urodzin - Własna 
 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) - For ++ Helena and Stanislaw Bartoszuk  
  and brother Miroslaw – Ela and Zybszek Ambrozewicz 

CZWARTEK / THURSDAY – 23 lutego / February 

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + Janusza Niemczyka (1. rocz. śmierci) - Żona i dzieci 

PIĄTEK / FRIDAY – 24 lutego / February 

 6:30 pm - Droga Krzyżowa - Komitet Parafialny i Tow. Imienia Jezus 
 7:00 pm - Za + Johna Solskiego – Krystyna Marut 

SOBOTA / SATURDAY – 25 lutego / February 

 5:30 pm - Za + Józefa Sowę (2. rocz. śmierci) - Synowie 

1. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / SUN. OF LENT  – 26. 02.  

9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 9:30 am - Za żyjące i zmarłe członkinie Sodalicji Mariańskiej  
  i członków wszystkich organizacji parafialnych – Sodalicja Mariańska 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For ++ Maria and Zygmunt Worek  
   & Anna and Jan Nosek – Children with family 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Klub Seniora: śr., 22 lutego, o 10:00 Msza św. (nie ma spotkania). 
- Sodalicja Mariańska: niedziela, 26 lutego, o godz. 10:30.  
 

Radosnego i rodzinnego świętowania „Family Day”! 

Happy and Safe Family Day Weekend! 
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