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Pierwsze czytanie: Księga Ezechiela 37:12-14. 

Psalm: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. 
2 czytanie: List Św. Pawła Apostoła do Rzymian 8:8-11. 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 11:1-45. 

POWITANIE ARCYBISKUPA FRANCISZKA LEO 

W sobotę, 25 marca, w St. Michael’s Cathedral Basilica odbyła się 
uroczystość wprowadzenia (ingresu) arcybiskupa Franciszka (Frank) 
Leo do kościoła katedralnego Archidiecezji Toronto. Niech Duch 
Święty darzy naszego nowego Pasterza potrzebnymi łaskami, aby 
mógł wiernie wypełniać swoją posługę. Niech przez wstawiennictwo 
Najśw. Maryi Panny prowadzi nas z mądrością, odwagą i miłością. 

PODZIEKOWANIE DLA KARDYNAŁA T. COLLINSA 

Pragniemy podziękować kardynałowi Thomasowi Collinsowi za 16 lat 
dobrego i wiernego zarządzania Archidiecezją Toronto, a także za 
troskę o wiernych zgromadzonych w świątyniach i za opiekę pasterską 
nad rozproszonymi. Prosimy Boga, aby kardynał Collins mógł dostąpić 
niewyczerpanej radości i zdrowia na nowej drodze posługi i 
duszpasterstwa. Powierzamy emerytowanego arcybiskupa opiece 
Bożej i Najśw. Maryi Pannie i zapewniamy o pamięci w modlitwie.    

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - czwartek o 18:30. 

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM  

Najbliższe wolne terminy: 6, 11, 20 i 28 lipca; 3, 11, 22, 24, 25 i 29 
sierpnia; 5, 8, 22, 26 i 28 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 ($1,577.00); na kwiaty do grobu Pana Jezusa i do 
udekorowania kościoła na święta Wielkanocne ($1,052.00) oraz za 
donacje składane online; - za produkty spożywcze ofiarowane dla St. 
Felix Centre w ramach jałmużny wielkopostnej.    

ZBIÓRKI PARAFIALNA I DIECEZJALNA (ShareLife)  

W ten weekend, 25 i 26 marca, będą zbierane dwie składki: pierwsza 
niedzielna, a druga na ShareLife i organizacje finansowo wspierane 
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. Kopertki na ofiarę i ulotki o 
ShareLife są wyłożone w kruchcie kościoła. Ulotki są przygotowane w 
języku polskim i angielskim i możemy m.in. przeczytać świadectwa 
osób, których życie zmieniło się dzięki wsparciu i pomocy jednej z 40 
agencji ShareLife. Donację na potrzeby naszej parafii i na ShareLife 
można także złożyć online poprzez stronę internetową. 
„Błogosławione ręce, które otwierają się, by przyjąć biednych i 
pomóc im: to są ręce, które dają nadzieję.” Bóg zapłać! 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

GORZKIE ŻALE: dzisiaj i w Niedzielę Palmową 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 środę rano  
Parafianie z grupy ang.: śr. (godz. 18:30) - 29 marca, 5 kwietnia 
Towarzystwo Różańcowe: piątek, 31 marca 

OKAZJA DO SPOWIEDZI PRZEDŚWIĄTECZNEJ  

Czwartek, 30 marca, od godz. 18:30 – 19:00. 
Piątek, 31 marca, od godz. 18:30 – 19:00.  
Sobota, 1 kwietnia, po Mszy św. o godz. 17:30.  

SMACZNA KAWA I ŚWIEŻE CIASTO  

Dzisiaj, 26 marca, zaprasza Sodalicja Mariańska. W Niedzielę 
Palmową, 2 kwietnia, Towarzystwo Różańcowe zaprasza na smaczny 
ciepły lunch (pierogi, kiełbaska i surówka), kawę i ciasto. Dziękujemy 
Sodaliskom i osobom pomagającym za trud serwowania! 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 

W czasie Mszy św. o godz. 11:00 i 12:30 odbędzie się zaprzysiężenie 
osób, które pragną przyłączyć się do Duchowej Adopcji i codziennie 
modlić się o uratowanie od aborcji życia dziecka poczętego, a także o 
przemianę serca dla jego/jej rodziców. Modlitwa trwa do świąt Bożego 
Narodzenia, 25 grudnia 2023. Duchowa Adopcja jest także formą 
modlitwy o dar macierzyństwa dla bezdzietnych małżeństw.  

Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która 
urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. 
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko 
pozostawili przy życiu, które ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.  
(Ojcze nasz…, 10 X Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…). 

PROGRAMY ŚWIĄTECZNE  

zostały wysłane pocztą do parafian. Prosimy zapoznać się z 
programem nabożeństw w czasie Triduum Paschalnego i świąt 
Wielkanocnych. Serdecznie zapraszamy do udziału. Bóg zapłać 
wolontariuszce za pomoc w przygotowaniu świątecznej poczty. 

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - 1 kwietnia  
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:00. 
Kopertkę z intencją modlitewną do Matki Bożej można wrzucić na 
składkę niedzielną lub do skrzyneczek pod obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej i Św. Eugeniusza de Mazenod. Intencję można także 
przesłać przez email do czwartku, 30 marca. Intencje będą wyczytane 
przed rozpoczęciem Nowenny. Kopertki na Nowennę są wyłożone w 
kruchcie kościoła. 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (Palmowa) - 2 kwietnia 

W czasie Mszy św. wysłuchamy opisu Męki Pana Jezusa Chrystusa 
według Ewangelii św. Jana i zostaną poświęcone palmy. Przy wejściu 
do kościoła będą dostępne gałązki palmowe. 

DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II - 2 kwietnia 

W niedzielę, 2 kwietnia, przypada 9-ta rocznica ustanowienia w  
Kanadzie Dnia Papieża Jana Pawła II. Msza św. o godz. 11:00 
będzie sprawowana za parafian i ofiarodawców przez wstawiennictwo 
św. Jana Pawła II. O godz. 14:00 przed Ratuszem Miejskim w Toronto 
odbędzie się ceremonia wciągnięcia na maszt flagi papieskiej. 
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i przed ratuszem miejskim.   

ŚWIĘCONE PRAFIALNE - 16 kwietnia 

Niedziela, 16 kwietnia, o godz. 12:30 w sali parafialnej. W programie: 
smaczny posiłek, 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. Zapraszamy! 

MSZA KRZYŻMA ŚWIĘTEGO  

zostanie odprawiona we wtorek, 4 kwietnia, o godz. 11:00 w 
Katedrze Św. Michała. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone oleje 
chorych, oleje katechumenów i oleje krzyżma, które są używane przy 
udzielaniu sakramentów świętych. 

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! 

 

FIFTH SUNDAY IN LENT - March 26, 2023 
PSALM: With the Lord there is mercy and fullness of redemption. 

WELCOME TO OUR NEW SHEPHERD  
Archbishop Francis Leo was installed as Archbishop of Toronto on Sat., 
March 25, at St. Michael’s Cathedral Basilica. May the Holy Spirit endow 
our new Shepherd with the necessary grace to carry out his ministry with 
faithfulness. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, may he 
shepherd us all with wisdom, courage and charity. 

THANK YOU TO CARDINAL THOMAS COLLINS 

In gratitude to His Eminence Cardinal Thomas Collins for his sixteen years 
of good and faithful stewardship as Shepherd of the Archdiocese of 
Toronto, caring for the gathered and reaching out to the scattered. In his 
retirement as Archbishop, we pray that he may be granted unfailing joy 
and health as he embarks on new pathways of ministry and pastoral care. 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN CHILD 

Today, Mar. 26, during the 11:00 am & 12:30 pm Masses, there will be a 
swearing in for those willing to take part in the Spiritual Adoption. Spiritual 
Adoption is a daily prayer (one mystery of the Rosary & a special prayer) 
until Dec. 25 for a child in the womb who is threatened by abortion and for 
the change of heart of his/her parents. Prayer cards are in the foyer. 

PRE-EASTER CONFESSION OPPORTUNITY  

Thursday, March 30, from 6:30 pm – 7:00 pm. 
Friday, March 31, from 6:30 pm  – 7:00 pm.  
Saturday, April 1, after the 5:30 pm Mass. 

THANK YOU: - for donations given last weekend for Sunday 

collection ($1,577.00); for Easter flowers for the church ($1,052.00) and 
for the donations contributed online; - for the food items donated to St. 
Felix Centre as Lenten almsgiving.   

DATES AVAILABLE FOR ENGLISH MASSES 

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

STATIONS OF THE CROSS (in Eng.): Mar. 29 & Apr. 5: 6:30pm.   

TODAY’S COLLECTIONS (Parish & ShareLife) 

Two collections will be taken at each Mass: a regular Sunday collection 
and a 2nd collection for ShareLife and its affiliated organizations. This 
ShareLife fundraising campaign provides resources to organizations 
serving the poor and marginalized in the Archdiocese of Toronto. Our 
parish goal, set by the ShareLife, is to raise $13,800.00 in this year’s 
campaign (collections March 26, April 30 & June 4). Offering envelopes 
and ShareLife newsletters (in Pol. & Eng.) are in the foyer. Donations to 
our parish and to ShareLife may also be contributed through our website.  

Thank you for your generous support! 

FRESH PASTRIES & TASTY COFFEE  

are served today, March 26, after Masses in the parish hall by the 
Sodality of Mary. On Sun., April 2, the Rosary Society will serve a tasty, 
warm lunch (pierogis, sausages & salad), pastries and coffee. Thank you 
for your support and to the servers for their time. Enjoy! 

PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

will be celebrated next Sun., April 2. Palms will be blessed at each Mass. 
Fresh palm strips will be available at the entrance to the church. 

EASTER PROGRAMS have been mailed to registered parishioners. 

Thank you to a volunteer for her help with preparing this Easter mail. 

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. 

MASS OF CHRISM will be celebrated on Apr. 4 at 11:00 am at St. 

Michael’s Cathedral Basilica. The Mass takes its name from the blessing 
of the holy oils used in sacraments by parishes throughout the year. 

HOLY WEEK AND EASTER SUNDAY 

Holy Thursday, April 6: Mass at 7:00 pm (Polish & English)  
Friday of the Passion of the Lord (Good Friday), April 7:  
Good Friday Liturgy (Eng.) at 1:00 pm & in Polish at 3:00 pm; at 4:00 pm 
Novena - The Divine Mercy Chaplet (Pol.); at 4:30 pm Stations of  
the Cross (Pol.); 5:00 pm - 6:00 pm Lenten Lamentations (Pol.) 
Holy Saturday, April 8: 10:00 am - 4:00 pm - Blessing of Easter Food 
(every hour in the parish hall); 7:00 pm - Easter Vigil Liturgy (Pol. & Eng.) 
Easter Sunday of the Resurrection of the Lord, April 9: 7:00 am - 
Resurrection Mass (Pol.); 11:00 am - Mass (Pol.); 12:30 pm - Mass (Eng) 

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 and pastry, and performance by 
Mrs. Teresa Klimuszko and her artistic 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!  

THE SACRAMENT OF BAPTISM  

will be bestowed upon Alexander ILINA. 
We welcome Alexander to our Parish community, and wish him, his 
parents, Godparents & family members an abundance of God’s blessings. 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 26 marca / March 2023 

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 

WTOREK / TUESDAY – 28 marca / March 

  7:00 pm - O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Janiny Niewójt 
  w dniu kolejnej rocznicy urodzin – Krystyna Kruk z rodziną 

ŚRODA / WEDNESDAY – 29 marca / March 

10:00 am - Za + Halinę Szkółka - Rodzina 
  - Droga Krzyżowa – Klub Seniora i Sodalicja Mariańska 
  6:30 pm (Eng.) - Stations of the Cross – Parishioners 
  7:00 pm (Eng.) - For + Jolanta Rzyszczewska-Omari - Husband 

CZWARTEK / THURSDAY – 30 marca / March  

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + Johna Solskiego – Krystyna Garbacz 

PIĄTEK / FRIDAY – 31 marca / March 

 6:30 pm - Droga Krzyżowa – Towarzystwo Różańcowe 
 7:00 pm - Za + Johna Solskiego – Towarzystwo Różańcowe 

PIERWSZA SOBOTA / SATURDAY – 1 kwietnia / April 

 5:00 pm - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 5:30 pm - Za + Józefa Bącal i zmarłych z rodziny – Beata z rodziną 

NIEDZIELA PALMOWA / PALM SUNDAY OF THE 

PASSION OF THE LORD – 2 kwietnia / April  

9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 9:30 am - Za ++ Janinę (2. rocz. śm.) i Stanisława Suskich  
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców 
12:30 pm (Eng.) - For ++ Olga and Jaroslaw Broszczak  
  – Children and grandchildren  

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Sodalicja Mariańska: dzisiaj, 26 marca, o godz. 10:30. 
- Klub Seniora: śr., 29 marca, o 10:00 Msza św., Droga Krzyżowa i spotkanie 

ODSZEDŁ DO PANA / HAS GONE TO THE LORD:  

+ Marek KIERCZ, 53 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. May he rest in peace. 
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