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Pierwsze czytanie: Pierwsza Księga Samuela 16: 1b, 6-7, 10-13. 

Psalm: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
2 czytanie: List Św. Pawła Apostoła do Efezjan 5:8-14. 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 9:1-41. 

Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości. 
Źródłem radości jest Bóg, Jego wierna miłość. Choć walka z 
grzechem, nałogami i egoizmem nie jest czymś łatwym i przyjemnym, 
to jednak nawrócenie prowadzi człowieka do głębokiej radości. 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. 

MARYI PANNY przypada w pon., 20 marca. Św. Józefie módl się 

za nami i otaczaj swoją opieką nasze rodziny, Kanadę, Polskę i świat. 

INSTALACJA ARCYBISKUPA FRANK LEO 

Uroczystość wprowadzenia (ingresu) nowo mianowanego arcybisku- 
pa Franciszka (Frank) Leo do kościoła katedralnego naszej 
archidiecezji odbędzie się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w 
sobotę, 25 marca, o godz. 10:00 w St. Michael’s Cathedral Basilica. 
Ze względu na ograniczoną pojemność katedry w uroczystości wezmą 
udział kapłani i zaproszeni goście. Msza św. będzie transmitowana na 
żywo. Połączenie będzie dostępne na stronie Katedry Św. Michała: 
www.stmichaelscathedral.com/live, na kanale Salt & Light Catholic TV 
lub na stronie: www.slmedia.org. Druga regionalna uroczystość 
powitania nowego arcybiskupa, w której będą mogli uczestniczyć 
wierni, odbędzie się we wtorek, 11 kwietnia. Msza św. będzie 
sprawowana w kościele Najświętszej Trójcy w Toronto o godz. 19:00.  

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. 

BÓG ZAPŁAĆ: - za ofiary złożone w miniony weekend na składkę 

niedzielną ($1,366.25); na naprawy i remonty ($1,885.00) i za donacje 
składane online. - Ofiarodawcy za hojną donację $15,000.00. 
Składamy, osobie Bogu wiadomej, z serca płynące podziękowanie i 
przez modlitwę polecamy opiece Bożej i Najświętszej Maryi Pannie.  

ZBIÓRKA NIEDZIELNA I NA KWIATY   

W ten weekend, 18 i 19 marca, będą zbierane dwie składki: pierwsza 
niedzielna, a druga na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i do kościoła na 
Święta Wielkanocne. Donację na potrzeby naszej parafii 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  
Rycerze Kolumba: środa (godz.18:30) - 22 marca 
Komitet Parafialny i Towarzystwo Imienia Jezus: piątek, 24 marca 
Parafianie z grupy ang.: śr. (godz. 18:30) - 29 marca, 5 kwietnia 
Towarzystwo Różańcowe: piątek, 31 marca 

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. 

SMACZNA KAWA I ŚWIEŻE CIASTO  

Dzisiaj, 19 marca, zapraszają Rycerze Kolumba; 26 marca – 
Sodalicja Mariańska. Zapraszamy po każdej Mszy św. do sali 
parafialnej. Dziękujemy Rycerzom Kolumba za trud serwowania! 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - czwartek o 18:30. 

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 wielkanocny posiłek (przygotowany przez członkinie Tow. 
Różańcowego), ciasto, kawa i program artystyczny w wykonaniu grupy 
artystycznej „Polskie Klimaty”. Bilety w cenie $20 od osoby można 
nabyć dzisiaj w sali parafialnej po Mszy św. Serdecznie zapraszamy! 

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.  

PRZEDŚWIĄTECZNY OBIAD  

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

KAMPANIA ZBIÓRKI NA RZECZ SHARELIFE 

„Błogosławione ręce, które otwierają się, by przyjąć biednych       
i pomóc im: to są ręce, które dają nadzieję.” 

W niedzielę, 26 marca, będzie zbierana pierwsza z trzech 
tegorocznych składek na działalność ShareLife i organizacji finansowo 
wspieranych przez ShareLife. Kwota, wyznaczona przez ShareLife, do 
zebrania w naszej parafii w ciągu trzech tegorocznych zbiórek (26 
marca, 30 kwietnia i 4 czerwca 2023) to $13,800.00. „Twój dar na 
ShareLife wspiera katolickie agencje, które podtrzymują naszą wiarę i 
wartości, jednocześnie zapewniając, że maksymalna kwota zostanie 
przeznaczona na pomoc tym, którym służą. Dziękuję, że żyjesz 
Ewangelią!” – Kardynał Thomas Collins. Kopertki na ofiarę i ulotki 
informacyjne w języku polskim-angielskim o ShareLife i świadectwa 
osób, których życie zmieniło się dzięki wsparciu i pomocy jednej z 40 
agencji ShareLife, są wyłożone w kruchcie kościoła. Bóg zapłać! 

PLANOWANIE MAJĄTKOWE z katolickiej perspektywy 

Prezentacja internetowa w języku polskim odbędzie się w sobotę,      
1 kwietnia, o godz. 9:00. Tematy m.in.: poprawnie spisany testament, 
wybranie wykonawcy testamentu, pełnomocnictwa tzw. „Powers of 
Attorney”, kremacja, pogrzeb i pochówek na katolickim cmentarzu, 
wybór prawnika i doradcę do spraw majątkowych. Rejestracja przez e-
mail: development@archtoronto.org. W „subject line”, należy wpisać 
„webinar - 1 kwietnia 2023”; a w treści e-maila swoje imię i nazwisko. 
Link otrzymamy przed datą prezentacji. Udział jest bezpłatny! 

 

FOURTH SUNDAY IN LENT - March 19, 2023 

PSALM:The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want. 

The Fourth Sunday in Lent is called Rejoice Sunday, as we have reached  
the midpoint of our Lenten journey. Learning to see as God sees is a 
lifelong pursuit. Our readings today present us with the choice of turning 
more fully to the light of Christ or to following our own path, perhaps 

unaware of how the darkness of sin can cloud our decisions.  

10TH ANNIVERSARY OF POPE FRANCIS' PONTIFICATE 

The faithful worldwide are invited to pray at least one “Hail Mary”, for the 
Holy Father’s 10th anniversary of his pontificate (March 13, 2023). As part 
of this special initiative, launched by the Digital Synod, a special online 
map will feature virtual lighted candles, representing the prayers of the 
faithful who will have registered. The map will be presented to the Holy 
Father as a gift and in support for his ministry. Those who would like to 
participate may register at: https://www.decimus-annus.org/site/index .  

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. 

THE SOLEMNITY OF ST. JOSEPH, the spouse of the Blessed 

Virgin Mary, will be celebrated on Monday, March 20. St. Joseph pray 
for us and protect us, our families, Canada, Poland and the world.     

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. 

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/. 

THANK YOU: - for donations given last weekend for Sunday 

collection ($1,366.25); for repairs  renovations ($1,885.00) and for the 
donations contributed online.  
– To a donor for a generous donation of $15,000.00. This person, 
known to God, wishes to remain anonymous. May God shower upon you 
an abundance of His graces. We say a heartfelt thank you! 

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. 

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 22 – Knights of Columbus; March 29, April 5 – 
Parishioners. Please join us in this spiritual pilgrimage.   

TODAY’S COLLECTIONS  

This weekend, March 18 & 19, two collections will be taken at Masses: a 
regular Sunday collection and a 2nd collection for Easter flowers for the 
church. Donations for needs of our parish community may also be made 
through church website. Thank you for your generosity! 

FRESH PASTRIES & TASTY COFFEE  

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

ARCHDIOCESEAN DAY OF CONFESSIONS FOR LENT 

Opportunities for confession will be offered from March 19 to April 1 in.      
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. 

PARISH EASTER GATHERING  

will take place on Sunday, April 16, at 12:30 pm in the parish hall. The 
program includes: an Easter lunch, coffee, pastry and a performance by 
“Polskie Klimaty” group. Tickets are $20 per person, and can be 
purchased today in the parish hall after the Polish Masses or in the parish 
office during the week. All are welcome!  

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. 

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. 

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. 

SHARELIFE ANNUAL 2023 CAMPAIGN   

“Living the Gospel, by providing for those in need.” 
The ShareLife annual fundraising campaign will begin with its first 
collection to be taken on the weekend of March 25 & 26 at each Mass. 
The subsequent collections will be taken on April 29 & 30 and June 3 & 4. 
“Your gift to ShareLife supports Catholic agencies that uphold our faith 
and values, while ensuring the maximum amount goes towards helping 
those they serve. Thank you for living the Gospel!” – Cardinal Thomas 
Collins. Our parish goal, set by the ShareLife, is to raise $13,800.00 in this 
year’s campaign. Offering envelopes and ShareLife newsletters (in Pol. & 
Eng.) are in the foyer. You can also make a donation online. Thank you! 

“NEW BEGINNINGS” FREE PROGRAMS 

- Online Lenten Retreat: March 29 at 7:00 pm. Register at: 
https://lr0323.eventbrite.ca. – In-Person Grief Support Session - March 
30 at 7:00 pm at St. Peter’s R.C. Church, Woodbridge. Register at: 
https://gss0323.eventbrite.ca. Info.: Arcangelo, alimanni@cfstoronto.com. 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 
DZISIAJ / TODAY – 19 marca / March 2023 

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 

WTOREK / TUESDAY – 21 marca / March 

  7:00 pm - O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Lucyny Padewski  
  w dniu kolejnej rocznicy urodzin – Stanisława Skrok 

ŚRODA / WEDNESDAY – 22 marca / March 

10:00 am - O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Danuty i Jana  
  Skruch z okazji kolejnej rocznicy urodzin – Intencja własna 
  - Droga Krzyżowa – Klub Seniora i Sodalicja Mariańska 
  6:30 pm (Eng.) - Stations of the Cross – Knights of Columbus  
  7:00 pm (Eng.) - For God’s blessings and the gifts of the Holy Spirit  
   for Emilia and Jim as they begin their married life - Parents 

CZWARTEK / THURSDAY – 23 marca / March  

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za ++ Michalinę, Feliksa i Henryka Niemotko – Romuald Koda 

PIĄTEK / FRIDAY – 24 marca / March 

 6:30 pm - Droga Krzyżowa – Komitet Parafialny i Tow. Imienia Jezus 
 7:00 pm - O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny Niewójt 
  z okazji kolejnej rocznicy urodzin – Stanisława Skrok 

SOBOTA / SATURDAY – 25 marca / March 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
Solemnity of the Annunciation of the Lord 
5:30 pm - O Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla 
  Marii Goździk z okazji imienin – Mąż Jan 

5. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / SUN. OF LENT  – 26. 03.  

9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 9:30 am - Za + Bronisława Kołosowskiego (3. rocznica śmierci)  
  – Córka Anna z mężem Ludwikiem  
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców 
12:30 pm (Eng.) - For ++ Giuseppe (16. anniv. of death) and Caterina  
  (2. anniv. of death) Pecoraro – Son Elio with family 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Trzeci Zakon św. Franciszka: dzisiaj, 19 marca, o godz. 12:30. 
- Klub Seniora: śr., 22 marca, o 10:00 Msza św., Droga Krzyżowa i spotkanie 
- Rada Parafialna: czwartek, 23 marca, o godz. 19:30. 
- Sodalicja Mariańska: niedziela, 26 marca, o godz. 10:30. 
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