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Pierwsze czytanie: Księga Rodzaju 2:7-9, 3:1-7. 

Psalm: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. 
2 czytanie: List Św. Pawła Apostoła do Rzymian 5:12-19. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 4:1-11. 

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Czas przygotowania do Wielkanocy, czas 
pokuty, nawrócenia, porządkowania życia i oczyszczenia serca. 
Wzorem jest dla nas Jezus Chrystus, poszczący 40 dni na pustyni. On 
pokazuje, że siła do pokonania szatana i grzechu płynie ze Słowa 
Bożego, z poddania się Bożej mocy. W Eucharystii oddajmy Bogu 
wielkopostne postanowienia i rozpalmy w sobie pragnienie głębokiej 
przemiany życia. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Serdecznie witamy o. Tomasza Maniurę OMI, rekolekcjonistę z 
Polski, który będzie głosił rekolekcje wielkopostne od soboty, 25 
lutego do czwartku, 2 marca (włącznie). Życzymy o. Tomaszowi 
Bożego błogosławieństwa w trudzie głoszenia nauk rekolekcyjnych i 
posługi duszpasterskiej, a także miłego pobytu w naszej wspólnocie 
parafialnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach.  

Msze św.: od pon. do czwartku (włącznie) o godz. 10:00 i 19:00.  

Spowiedź św.: 30 minut przed każdą Mszą św. 

Sakrament Namaszczenia Chorych: śr., 1 marca, Msza św. o 10:00.  

Spotkanie z o. Tomaszem: w czwartek, 2 marca, po każdej Mszy św. 
w sali parafialnej. Zapraszamy na świeże pączki i smaczną kawę. 

Składka rekolekcyjna będzie zbierana w czwartek, 2 marca, w 
czasie Mszy świętych. Ofiarę będzie można także złożyć do koszyczka 
przed ołtarzem w czasie trwania rekolekcji. Kopertki na ofiarę 
„Mission Co-Op” są wyłożone w przedsionku kościoła. Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary, które zostaną przeznaczone na potrzeby Wyższego 
Seminarium Duchowego Misjonarzy Oblatów w Obrze. 

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM  

Najbliższe wolne terminy: 27 kwietnia; 29 czerwca; 6, 11, 20 i 28 
lipca; 3, 8, 11, 22, 24, 25 i 29 sierpnia o godz. 19:00. W celu 
rezerwacji terminu prosimy o kontakt przez tel. lub email z biurem. 

KORONKA DO M. BOŻEGO w czwartek, o godz. 18:30. 

BÓG ZAPŁAĆ  

za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną 
($1,669.75); na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i 
Syrii ($1,700.00) i za donacje składane online. 

SKŁADKA NIEDZIELNA będzie zbierana w ten weekend, 25 i 

26 lutego. Donację można także złożyć online poprzez stronę 
internetową naszego kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary! 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

GORZKIE ŻALE: w niedziele Wielkiego Postu o godz. 9:00 rano.   

DROGA KRZYŻOWA: w środy o godz. 10:45 i w piątki o godz. 
18:30; po angielsku w środy o godz. 18:30. Modlitwie przewodniczą:  
Klub Seniora i Sodalicja Mariańska: w każdą środę rano  
Towarzystwo Różańcowe: piątek, 3 i 31 marca 
Rycerze Kolumba: środa (godz.18:30), 8 i 22 marca 
Chór Parafialny i Trzeci Zakon Św. Franciszka: piątek, 10 marca 
Parafianie z grupy ang.: śr. (godz. 18:30), 15 i 29 marca, 5 kwietnia    
Lektorzy: piątek, 17 marca  
Komitet Parafialny i Towarzystwo Imienia Jezus: piątek, 24 marca  

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 26 lutego, zapraszają lektorzy z grupy angielskiej; 5 marca 
– Klub Seniora; 12 marca – Komitet Parafialny. Dziękujemy za 
popieranie kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! 

ODPUST ZUPEŁNY - DROGA KRZYŻOWA 

Z pobożnym odprawieniem Drogi Krzyżowej jest związane uzyskanie 
„odpustu”. Grzechy pociągają za sobą kary, które są gładzone przez 
cierpienie, trudy życia i śmierć. W sakramencie pokuty otrzymujemy 
odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. 
Darowanie kary doczesnej określa się terminem "odpust", którego 
uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie 
przepisanych uczynków. Odpust można uzyskać za siebie lub 
ofiarować go za osobę zmarłą. Warunki uzyskania odpustu 
zupełnego: spowiedź św. lub bycie w stanie łaski uświęcającej, 
przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, 
wolność od przywiązania do grzechu i udział w Drodze 
Krzyżowej. Osoby chore i starsze, które nie mogą uczestniczyć w 
Drodze Krzyżowej, mogą uzyskać odpust zupełny, jeżeli przez 30 min 
będą pobożnie czytać i rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa. 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA  

Prowadzimy zbiórkę produktów długoterminowych dla St. Felix Centre, 
które przygotowuje ciepłe posiłki dla potrzebujących. Produkty można 
zostawić w przedsionku kościoła. Bóg zapłać za ofiarowane produkty! 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 3 marca 

- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 do 18:30;  
- Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.18:30;  
- Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 19:00. Kopertkę z 
imionami zmarłych, których chcemy dołączyć do wspólnej modlitwy 
można wrzucić do koszyczka ze składką niedzielną. Intencje można 
także przesyłać przez email do czwartku, 2 marca. Imiona zmarłych 
będą wyczytane na rozpoczęcie Mszy św. i wydruki wyłożone w 
kruchcie kościoła. Kopertki pierwszo-piątkowe są w kruchcie. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - 4 marca  
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:00. 
Kopertkę z intencją modlitewną do Matki Bożej można wrzucić do 
koszyczka ze składką niedzielną lub do skrzyneczek pod obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Eugeniusza de Mazenod. Intencję 
można także przesłać przez email do czwartku, 2 marca. Intencje 
będą wyczytane przed rozpoczęciem Nowenny. Kopertki na Nowennę 
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? Informacje: https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl. 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 

Duchowa Adopcja to codzienna modlitwa (jedna tajemnica różańca 
św. i specjalna krótka modlitwa) o uratowanie od aborcji życia dziecka 
poczętego. Modlitwa trwa od 25 marca do 25 grudnia. W niedzielę, 
26 marca, w czasie Mszy św. o godz. 11:00 i 12:30 odbędzie się 
zaprzysiężenie osób, które pragną dołączyć do Duchowej Adopcji i 
modlić się o życie dziecka poczętego i przemianę serca dla rodziców. 

POMOC HUMANITARNA DLA TURCJI I SYRII  

Donację 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: 
www.archtoronto.org/en/contact-us/donations/donate-pages/donate-
to-turkey-and-syria-relief. Donacje będą wliczone do rozliczenia  
podatkowego - „income tax receipt”. Bóg zapłać za każdy dar serca! 

FIRST SUNDAY IN LENT - February 26, 2023 

PSALM: Be merciful, O Lord, for we have sinned. 

As we begin our annual pilgrimage toward Easter, we reflect on temptation and 
sin.  Lent is an ideal time to turn back to God, to learn to say no to our selfish 
desires and yes to God's call to love him and our neighbours. In Jesus, we 
have the perfect example of humility and obedience, which will help us 
resist temptation and avoid sin. 

FASTING AND ABSTINENCE  

Fridays throughout the year are penitential days. However, instead of 
observing the universal law of abstinence from meat on Fridays, 
Catholics may substitute special acts of charity or piety on this day. The 
decree of the Episcopal Conference does not specify which particular acts 
of piety or charity are to be performed on Fridays; this is left to each 
Catholic to determine. 

MASS ON WEDNESDAY, March 1st, at 7:00 pm will be celebrated 

in Polish due to the Lenten Retreat. 

STATIONS OF THE CROSS (in English) 

On Wednesdays we pray the Stations of the Cross at 6:30 pm. Prayers 
will be led by: March 1 - cancelled due to the Polish Lenten Retreat; 
March 8 & 22 – Knights of Columbus and March 15 & 29, April 5 – 
Parishioners. During this spiritual pilgrimage we will move from one station 
to the next to recall and meditate on specific events from Christ's last day 
on Earth as a man. 

THANK YOU for donations given last weekend for Sunday collection 

($1,669.75); for humanitarian relief for the victims of the earthquake in 
Turkey and Syria ($1,700.00) and for the donations contributed online. 

TODAY’S COLLECTION  

This weekend, February 25th & 26th, a regular Sunday collection will be 
taken at Masses. Donations may also be made through church website. 
Thank you for your generosity! 

DATES AVAILABLE FOR ENGLISH MASSES 

Wednesdays at 7:00 pm: March 29; Sundays at 12:30 pm: March 19 & 
April 30. Please call the office or send an e-mail to reserve a Mass. 

PASTRIES & COFFEE  

are served today, Feb. 26th, after Masses in the parish hall by the English 
lectors; March 5 – Seniors’ Club; March 12 - Parish Committee. Thank 
you for your support and to the servers for their time.  

ANOINTING OF THE SICK - March 1 

The sacrament of anointing of the sick will be administered to the sick on 
Wednesday, March 1st, during the 10:00 am Polish Mass.  

FIRST FRIDAY ADORATION - March 3 

The Adoration of the Blessed Sacrament will take place on March 3rd    

from 5:00 pm – 6:30 pm. Please find the time to visit our church and to 
pray and spend some time with Jesus present in the Blessed Sacrament. 

LENTEN ALMSGIVING - we are collecting non-perishable food 

items for donation to St. Felix Centre, which prepares meals for those in 
need. Items can be left in the church foyer. Thank you for your support! 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN CHILD 

Spiritual Adoption is a daily prayer (one mystery of the Rosary and a 
special prayer) from March 25th until December 25th for a child in the 
womb who is threatened by abortion. If you would like to be part of the 
Spiritual Adoption, the swearing in will take place on Sunday, March 26th, 
at the 11:00 am and 12:30 pm Masses. 

HUMANITARIAN RELIEF FOR TURKEY AND SYRIA 

Donations 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. 
Donations will be included in the income tax receipt. Thank you! 

SHARELIFE CAMPAIGN 2023  

Fundraising collections will take place on: March 26, April 30 & June 4. 

JOURNEY THROUGH LENT, video series are posted on the 

CCCB website: https://www.cccb.ca/evangelization-catechesis-catholic-
education/video-resources/journey-through-lent-2023/. The series feature  
reflections on the gospel reading for each Sunday of Lent. 
 

LENTEN RETREAT on Saturday, March 18th, 9:00 am - 3:00 pm at 

Queen of Apostles Renewal Centre, 1617 Blythe Rd., Missisauga. Cost: 
$45; lunch included. Info.: Jean 905-278-5229 or 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. Light lunch, free parking & door prizes! Details 
or to register: www.dynamicwomenfaith.com; tel. 416-907-1042. 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 
DZISIAJ / TODAY – 26 lutego / February 2023 

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  

PONIEDZIAŁEK / MONDAY – 27 lutego / February 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE / LENTEN RETREAT IN POLISH 
10:00 am - Za + Johna Solskiego – Teresa i Bogusława Ziółkowski 
 7:00 pm -  

WTOREK / TUESDAY – 28 lutego / February 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE / LENTEN RETREAT IN POLISH 
10:00 am - Za + Mirosława Wróbel - Rodzice 
  7:00 pm - Za ++ Teresę i Fabiana Ambrożewicz - Syn Zbigniew z rodziną  

ŚRODA / WEDNESDAY – 1 marca / March 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE / LENTEN RETREAT IN POLISH 
10:00 am - Za żyjących i zmarłych członków Klubu Seniora - Zarząd  
  - Droga Krzyżowa 
  7:00 pm - Za + Johna Solskiego – Rodzina Slugocki 

CZWARTEK / THURSDAY – 2 marca / March  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE / LENTEN RETREAT IN POLISH 
10:00 am - Za ++ Jana i Alicję Trela - Rodzina 
 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + Mariana Goździka – Lucyna Padewska 

PIERWSZY PIĄTEK / FIRST FRIDAY – 3 marca / March 

 6:30 pm - Droga Krzyżowa – Towarzystwo Różańcowe  
 7:00 pm - Msza św. zbiorowa – za zmarłych 

PIERWSZA SOBOTA / SATURDAY – 4 marca / March 

Święto św. Kazimierza, królewicza  / St. Casimir  
 5:00 pm - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 5:30 pm - Za ++ Janinę, Jana i Tadeusza Bącal, Franciszkę Buczek  
  i zmarłych z rodziny od Beaty z rodziną  

2. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / SUN. OF LENT  – 5. 03.  

9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 9:30 am - Za ++ rodziców Marię (40. rocz. śm.) i Tomasza Jóźwin  
  - Kazimierz Jóźwin  
11:00 am - Za Żołnierzy Wyklętych 
12:30 pm (Eng.) - For God’s blessings, successful operation and return to 
health for Alessio and God’s blessings and strength for his parents - Sophie  

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Sodalicja Mariańska: dzisiaj, 26 lutego, o godz. 10:30. 
- Klub Seniora: środa, 1 marca, o godz. 10:00 Msza św., następnie 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej i spotkanie w sali parafialnej. 
- Towarzystwo Różańcowe: niedziela, 5 marca, o godz. 10:30. 
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