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Pierwsze czytanie: Księga Wyjścia 17:3-7. 

Psalm: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. 
2 czytanie: List Św. Pawła Apostoła do Rzymian 5:1-2, 5-8. 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 4:5-42. 

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu - przygotowania paschalnego, 
odnawiamy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym, aby 
znów na nowo otrzymać źródło wody żywej - łaskę, którą jest Chrystus 
w naszych sercach. 

INSTALACJA ARCYBISKUPA FRANK LEO 

Uroczystość wprowadzenia (instalacji) nowo mianowanego arcybisku- 
pa Franciszka (Frank) Leo do Archidiecezji Toronto odbędzie się w 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w sobotę, 25 marca, o godz. 
10:00 w St. Michael’s Cathedral Basilica. Biorąc pod uwagę 
ograniczoną pojemność w St. Michael’s Cathedral Basilica w 
uroczystości będą uczestniczyli tylko kapłani i zaproszeni goście. 
Wierni są zaproszeni do duchowego udziału przez oglądanie na żywo 
transmisji Mszy św. Połączenie będzie dostępne na stronie Katedry 
Św. Michała: www.stmichaelscathedral.com/live lub na kanale Salt & 
Light Catholic TV, a także na stronie: www.slmedia.org. Parafianie są 
zaproszeni do udziału w regionalnej uroczystości powitania nowego 
arcybiskupa. Msza św. powitalna będzie sprawowana we wtorek, 11 
kwietnia, w kościele Najświętszej Trójcy w Toronto o godz. 19:00. Po 
Mszy św. w sali parafialnej odbędzie się poczęstunek. Wszyscy są 
mile widziani. Arcybiskup Franciszek 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. Zachęcamy 
do wspierania swoimi modlitwami Arcybiskupa Franka Leo, a także 
odchodzącego duszpasterza Kardynała Thomasa Collinsa.   

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM  

Najbliższe wolne terminy: 6, 11, 20 i 28 lipca; 3, 8, 11, 22, 24, 25 i 29 
sierpnia; 5, 8, 22, 26, 28 i 29 września o godz. 19:00. W celu 
rezerwacji terminu prosimy o kontakt tel. lub emailowy z biurem. 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - czwartek o 18:30. 

BÓG ZAPŁAĆ  

za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną 
($1,563.00); za ofiary złożone w czasie rekolekcji wielkopostnych na 
Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży Niniwa w Kokotku w Polsce 
($2,108.00) oraz za donacje składane online. 

ZBIÓRKI PARAFIALNE   

W ten weekend, 11 i 12 marca, będą zbierane dwie składki: pierwsza 
niedzielna, a druga na naprawy, remonty i potrzeby naszej parafii. 
Kopertki „Building Fund” są w kruchcie kościoła. Donację można także 
złożyć online poprzez stronę internetową. Bóg zapłać za wsparcie! 

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  
Parafianie z grupy ang.: śr. (godz. 18:30) - 15 i 29 marca, 5 kwietnia 
Lektorzy: piątek, 17 marca 
Rycerze Kolumba: środa (godz.18:30) - 22 marca 
Komitet Parafialny i Towarzystwo Imienia Jezus: piątek, 24 marca 
Towarzystwo Różańcowe: piątek, 31 marca 

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 12 marca, zaprasza Komitet Parafialny; 19 marca – Rycerze 
Kolumba; 26 marca – Sodalicja Mariańska. Zapraszamy po każdej 
Mszy św. do sali parafialnej na smaczną kawę i świeże pączki i 
drożdżówki. Dziękujemy członkom Komitetu 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 i wypełnienie prze- 
pisanych 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.  

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA – długoterminowe produkty 

spożywcze dla St. Felix Centre można zostawić w kruchcie kościoła.  

TRZECIO-PIĄTKOWA MSZA ŚW. ZBIOROWA 

W piątek, 17 marca, 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 marca. Intencje będą wyczytane na rozpoczęcie 
Mszy św., a wydruki wyłożone w kruchcie kościoła. Kopertki pierwszo-
piątkowe są wyłożone w kruchcie kościoła. 

ZBIÓRKA NA KWIATY DO KOŚCIOŁA 

W niedzielę, 19 marca, druga składka będzie na kwiaty do Grobu 
Pana Jezusa i do kościoła na Święta Wielkanocne. Bóg zapłać! 

OBIAD PRZEDŚWIĄTECZNY 

Towarzystwo Różańcowe zaprasza w niedzielę, 2 kwietnia, na 
smaczny ciepły lunch (pierogi, kiełbaska i surówka), kawę i ciasto. 

DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II - 2 kwietnia 

Dnia 2 kwietnia w całej Kanadzie jest obchodzony Dzień Papieża 
Jana Pawła II, który został ustanowiony 16 grudnia 2014 roku. W 
niedzielę, 2 kwietnia, Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana za 
parafian i ofiarodawców przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Z 
okazji 9. rocznicy celebracji Dnia Papieża w Kanadzie o godz. 14:00 
na Nathan Phillips Square przed Ratuszem Miejskim w Toronto 
odbędzie się ceremonia wciągnięcia na maszt flagi papieskiej.  

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. 

ŚWIĘCONE PRAFIALNE - 16 kwietnia 

Świąteczne spotkanie naszej wspólnoty parafialnej odbędzie się w 
niedzielę, 16 kwietnia, o godz. 12:30 w sali parafialnej. W programie: 
smaczny posiłek, który przygotują członkinie Towarzystwa 
Różańcowego, ciasto, kawa i program artystyczny w wykonaniu grupy 
artystycznej „Polskie Klimaty”. Bilety w cenie $20 od osoby będą do 
nabycia od przyszłej niedzieli, 19 marca, w sali parafialnej. 

Serdecznie zapraszamy Parafian i Gości! 

PRZERWA WIOSENNA W SZKOLE POLSKIEJ 

Od 11 do 18 marca (włącznie) trwają ferie zimowe. Życzymy uczniom, 
nauczycielkom i katechetkom bezpiecznego odpoczynku. Spotkanie z 
młodzieżą w sobotę, 25 marca jest odwołane. O. Janusz będzie 
uczestniczył w uroczystości instalacji arcybiskupa Franka Leo.   

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”, które 
są wyłożone w kruchcie kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca! 

THIRD SUNDAY IN LENT - March 12, 2023 

PSALM: If today you hear his voice, harden not your hearts. 

MASS OF CELEBRATION  
The installation of Bishop Francis (Frank) Leo as Archbishop of Toronto 
will take place on Sat., March 25, at 10:00 am. Given capacity restrictions 
at St. Michael’s Cathedral Basilica, this will be an invitation-only event. 
The Mass will be livestreamed through www.stmichaelscathedral.com/live 
and broadcast on Salt & Light Catholic TV and through their website: 
www.slmedia.org. Parishioners are invited to attend a regional Mass of 
Welcome on Tues., April 11, at Blessed Trinity Parish in Toronto at 7:00 
pm. A reception will follow Mass in the parish hall. Please continue to 
keep Archbishop Frank Leo and Cardinal Thomas Collins in your prayers. 

FASTING AND ABSTINENCE - Fridays throughout the year are 

penitential days. 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. 

VATICAN FLAG RAISING CEREMONY  

April 2nd marks the 9th anniversary of the establishment of the John Paul 
II Day in Canada. To commemorate this occasion, and to pay tribute to 
our beloved Pope, a Vatican flag-raising ceremony will take place on 
Sunday, April 2, at 2:00 pm at Nathan Phillips Square, Toronto City Hall. 

STATIONS OF THE CROSS (in English) 

We pray the Stations of the Cross on Wednesdays at 6:30 pm. Prayers 
will be led by: March 15 & 29, April 5 – Parishioners and March 22 – 
Knights of Columbus. 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. We invite you to join us.   

THANK YOU  

for donations given last weekend for Sunday collection ($1,563.00) and for 
the donations contributed online. Thank you for your generosity! 

TODAY’S COLLECTIONS  

This weekend, March 11 & 12, 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! 

FRESH PASTRIES & TASTY COFFEE  

are served today, March 12, after Masses in the parish hall by the Parish 
Committee; March 19 – Knights of Columbus; March 26 – Sodality of 
Mary. Thank you for your support and to the servers for their time. Enjoy! 

LENTEN ALMSGIVING - non-perishable food items for St. Felix 

Centre can be left in the church foyer. Thank you for your generosity! 

COLLECTION FOR EASTER FLOWERS for the church will be 

taken next Sunday, March 19, during a second collection. Thank you! 

ARCHDIOCESEAN DAY OF CONFESSIONS FOR LENT 

Opportunities for confession will be offered from March 19 to April 1.      
In our parish, the sacrament of reconciliation (confession) will take place 
on Wednesday, March 22, from 6:30 pm – 7:00 pm. Brochures on the 
Examination of Conscience and the Sacrament of Reconciliation for adults 
and for youth, and Act of Contrition prayer cards are available in the foyer 
of the church. Visit: www.archtoronto.org/confession to find out the dates 
and times of confessions taking place at other parishes. 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN CHILD 

Spiritual Adoption is a daily prayer (one mystery of the Rosary & a special 
prayer) from Mar. 25 to Dec. 25 for a child in the womb who is threatened 
by abortion. The swearing in of those who would like to be part of the 
Spiritual Adoption will take place on Sun., Mar. 26, at the 12:30 pm Mass. 

DATES AVAILABLE FOR ENGLISH MASSES 

Wednesdays at 7:00 pm: April 5, 12 & 19; Sundays at 12:30 pm: May 
7; July 2, 9, 16 & 23. To reserve a Mass please contact the parish office. 

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/. 

ANNUAL MASS OF ST. PATRICK will be celebrated on Friday, 

March 17, at 10:00 am at St. Michael’s Cathedral Basilica, 65 Bond St. 
The Mass will be livestreamed: www.stmichaelscathedral.com/live. 

THE POWER OF THE CROSS - Lenten Retreat for youth & young 

adults will be held Mar. 18 - 21 at St. Eugene de Mazenod Ch., Brampton. 

PRE-EASTER WARM LUNCH, pastries and coffee will be served 

on Sun., Apr. 2, by the Rosary Society in the parish hall after each Mass.  

PARISH EASTER GATHERING will take place on Sun., April 16, 

at 12:30 pm in the parish hall. Tickets ($20) will go on sale from March 19.  

HUMANITARIAN RELIEF FOR TURKEY AND SYRIA 

Donations may be dropped into the Sunday collection basket in 
“Humanitarian Relief” envelope (available in the vestibule). Thank you! 

SHARELIFE COLLECTIONS: March 26, April 30 & June 4, 2023. 

CATHOLIC IN RECOVERY is a non-profit organization serving 

those who suffer from addictions or unhealthy attachments (alcoholism or 
drug, pornography, sex, relationship, compulsive overeating and gambling 
addictions). Info.: www.catholicinrecovery.com; cirstroch@gmail.com. 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 12 marca / March 2023 

9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 9:30 am - Za żyjących i zmarłych członków Towarzystwa Imienia Jezus  
  i członków wszystkich organizacji parafialnych – Tow. Imienia Jezus  
11:00 am - Za + o. Ryszarda Kosiana OMI w 6. rocznicę śmierci 
12:30 pm (Eng.) - For God’s blessings, return to health and graces  
  needed for brother Stanislaw Smyrski – Janina Paszowski 

WTOREK / TUESDAY – 14 marca / March 

  7:00 pm - Za ++ siostry Martę, Annę i Jadwigę, brata Jana, bratową, 
  szwagrów i zięcia Andrzeja - Zuzanna  

ŚRODA / WEDNESDAY – 15 marca / March 

10:00 am - Za ++ Stanisława Śniegulę i z rodz. Śniegula – Maria Śniegula  
  - Droga Krzyżowa – Klub Seniora i Sodalicja Mariańska 
  6:30 pm - Stations of the Cross – Parishioners 
  7:00 pm - For God’s blessings and good health for Halina Furmaniak  
  on her birthday - Personal  

CZWARTEK / THURSDAY – 16 marca / March  

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

TRZECI PIĄTEK / FRIDAY – 17 marca / March 

 6:30 pm - Droga Krzyżowa – Lektorzy 
 7:00 pm - Msza św. zbiorowa – w różnych intencjach 

SOBOTA / SATURDAY – 18 marca / March 

1:00 pm - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski  
  dla Józefy Perchał – Rodzina  
5:30 pm - Za ++ Józefę i Irenę Wróbel, Romana Pietrzaka  
  i wszystkich z rodziny Wróbel – Rodzina Wróbel 

3. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / SUN. OF LENT  – 19. 03.  

9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 9:30 am - Za + Zygmunta Nowickiego (17. rocznica śmierci)  
  – Żona Helena i córki z rodzinami 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców 
12:30 pm (Eng.) - For + Wieslaw Tota - Sister 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Towarzystwo Imienia Jezus: dzisiaj, 12 marca, o godz. 10:30. 
- Klub Seniora: środa, 15 marca, o godz. 10:00 Msza św.,  
następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej i spotkanie w sali. 
- Komitet Parafialny: sobota, 18 marca, po Mszy św. o godz. 17:30. 
- Trzeci Zakon św. Franciszka: niedziela, 19 marca, o godz. 12:30. 
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