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Pierwsze czytanie: Księga Rodzaju 12:1-4a. 

Psalm: Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 
2 czytanie: 2 List Św. Pawła Apostoła do Tymoteusza 1:8b-10. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 17:1-9. 

Wielki Post to czas odnowienia naszej więzi z Bogiem. Pragniemy tylu 
rzeczy i tylu różnych spraw. Jezus pragnie, abyśmy zapragnęli także 
Jego. Kto zapragnie żywej wody wiary, ten uznaje własny grzech, 
wyznaje wiarę i zaczyna nowe życie. 

MSZA ŚW. ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana za Żołnierzy Wyklętych, 
żołnierzy polskiego powojennego podziemia. W dniu 1 marca jest 
obchodzony w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, ustanowiony w hołdzie tym, którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Mobilizacja i walka 
Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony 
społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym 
siłą władzom komunistycznym. Kim byli żołnierze wyklęci? 
Informacje na stronie: https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl. 

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  

- Rekolekcjoniście z Polski, o. Tomaszowi Maniurze OMI, za trud 
głoszenia rekolekcji wielkopostnych i posługę w konfesjonale.  
- Za ofiary złożone w miniony weekend na składkę niedzielną 
($1,258); na pomoc dla Turcji i Syrii ($258) i za donacje online. 

SKŁADKA NIEDZIELNA  

będzie zbierana w ten weekend, 4 i 5 marca. W sobotę i niedzielę, 11 
i 12 marca, druga składka będzie przeznaczona na naprawy, remonty 
i potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Donację można także złożyć 
online poprzez stronę internetową naszego kościoła. Bóg zapłać! 

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), 8 i 22 marca 
Chór Parafialny i Trzeci Zakon: piątek, 10 marca 
Parafianie z grupy ang.: śr. (godz. 18:30) - 15 i 29 marca, 5 kwietnia 
Lektorzy: piątek, 17 marca  
Komitet Parafialny i Tow. Imienia Jezus: piątek, 24 marca 
Towarzystwo Różańcowe: piątek, 31 marca 

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.  

ZMIANA CZASU - w sobotę, 11 marca, o północy przesuwamy 

wskazówki zegara o jedną godzinę do przodu. 

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 5 marca, zaprasza Klub Seniora; 12 marca – Komitet 
Parafialny; 19 marca – Rycerze Kolumba. Dziękujemy za popieranie 
kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA  

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

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET – środa, 8 marca 

Wszystkie Kobiety polecamy opiece Matce Bożej. Niech Maryja 
wyprasza każdej Kobiecie potrzebne łaski, aby z matczyną miłością i 
odpowiedzialnością strzegły daru powierzonego im życia, aby wiernie 
wypełniały swoje powołanie, przekazując swoim dzieciom miłość do 
Boga i do każdego człowieka, i aby miały równe prawa, opiekę i 
szacunek we wszystkich krajach świata. Szczęść Wam Boże! 

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. Bóg zapłać za każdy dar serca! 

PROCESJA ULICAMI TORONTO W WIELKI PIĄTEK 

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Toronto organizuje w Wielki Piątek, 
7 kwietnia, doroczną procesję, która przejdzie ulicami Toronto w 
dzielnicy zwanej „Little Italy”. W procesji będą niesione figury religijne, 
będą uczestniczyły zespoły muzyczne i osoby reprezentujące postacie 
związane z Męką Pana Jezusa. Organizatorzy poszukują wolontariu- 
szy zainteresowanych wcieleniem się w postacie z Męki Pańskiej. 
Osoby zainteresowane są proszone o rejestrację online: 
www.stfrancis.ca. Szczegóły na plakatach na tablicy ogłoszeń. 
  

SECOND SUNDAY IN LENT - March 5, 2023 

PSALM: Lord, let your mercy be on us,  
  as we place our trust in you. 

Jesus led Peter, James and John up the mountain to witness his 
Transfiguration. They were commissioned to tell the others about it once 
Jesus had risen from the dead. The disciples could not understand all that 
they had seen. Spiritual events in our lives can be just as mysterious, but  
they can lead us to knowing Christ, the Son of God. 

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. 

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 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. We warmly invite English speaking 
parishioners and faithful to participate in the Way of the Cross.  

THANK YOU  

for donations given last weekend for Sunday collection ($1,258.00); for 
humanitarian relief for the victims of the earthquake in Turkey and Syria 
($258.00) and for the donations contributed online.  

TODAY’S COLLECTION  

This weekend, March 4 & 5, a regular Sunday collection will be taken at 
Masses. On Saturday & Sunday, March 11 & 12, a second collection will 
be taken for repairs, renovations and needs of our parish. 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: April 30, 
May 7 & 28; July 2, 9, 16 & 23. To reserve a Mass contact the office. 

PASTRIES & COFFEE  

are served today, March 5, after Masses in the parish hall by the Seniors 
Club; March 12 - Parish Committee; March 19 – Knights of Columbus. 
Thank you for your support & to the servers for their time.  

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! 

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY – Wednesday, March 8 
May God protect all Women and grant them needed graces that they 
may lovingly and responsibly protect the gift of life entrusted to them, that 
they may faithfully fulfill their vocation by instilling in their children a love 
for God and every human being, and that they may have equal rights, 
care and respect in every country in the world. 

SPIRITUAL ADOPTION OF AN UNBORN CHILD 

Spiritual Adoption is a daily prayer (one mystery of the Rosary and a 
special prayer) from March 25 until December 25 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 26, 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.  

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. 
 

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. in Toronto. Cardinal Thomas Collins will 
be the presider and homilist. Those unable to attend can participate in the 
celebration via livestream at www.stmichaelscathedral.com/live. 

LENTEN RETREAT - Saturday, March 18, 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.   

THE POWER OF THE CROSS: LENTEN YOUTH 

RETREAT will be held March 18 to 21, at St. Eugene de Mazenod 

Parish in Brampton. The retreat will be presented in English. Youth, young 
adults, and youth going to World Youth Day in Lisbon are invited to attend.  

SHARELIFE CAMPAIGN 2023  

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

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. 

GOOD FRIDAY PROCESSION  - April 7 

St. Francis of Assisi Parish in Toronto will be holding the annual Good 
Friday Procession on the streets of Toronto in the neighbourhood of “Little 
Italy”. The procession will include religious statues, musical bands, and 
people representing different characters associated with the Passion of 
Christ. If you would like to participate in the procession dressed as one of 
the characters from the Good Friday Passion please register online: 
stfrancis.ca. Details: posters on bulletin boards.  

CATHOLIC IN RECOVERY  

Catholic in Recovery is a non-profit organization serving those who suffer 
from addictions and unhealthy attachments. Join others in recovery from 
alcoholism, drug addiction, pornography addiction, sex and relationship 
addiction, compulsive overeating and food addictions and gambling 
addiction. Meetings take place on Thursdays at 7:30 pm at St. Roch's 
Parish, 2889 Islington Ave. in North York. Confidentiality is protected. 
Info.: 289-541-8188, cirstroch@gmail.com; www.catholicinrecovery.com. 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 5 marca / March 2023 

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  

WTOREK / TUESDAY – 7 marca / March 

  7:00 pm - Za + Johna Solskiego – Grażyna i Monika Klimowicz 

ŚRODA / WEDNESDAY – 8 marca / March 

10:00 am - Za ++ Danutę Czuk, Cecylię Tomecsko i Rutę Barabasz  
  – Rodzina Pallesich 
  - Droga Krzyżowa – Klub Seniora i Sodalicja Mariańska 
  6:30 pm - Stations of the Cross – Knights of Columbus 
  7:00 pm - For God’s blessings, health and the gifts of the Holy Spirit  
  for Diane and Michael Jansen – Krystyna Marut  

CZWARTEK / THURSDAY – 9 marca / March  

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + Johna Solskiego – Lucyna Padewski z rodziną 

PIĄTEK / FRIDAY – 10 marca / March 

 6:30 pm - Droga Krzyżowa – Chór Parafialny i Trzeci Zakon 
 7:00 pm - Za + Władysława Tarnówka – Rodzina Tarnówka 

SOBOTA / SATURDAY – 11 marca / March 

 5:30 pm - O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Renaty Amberg  
  w kolejną rocznicę urodzin – Intencja własna 

3. NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / SUN. OF LENT  – 12. 03.  

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  
 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Towarzystwo Różańcowe: dzisiaj, 5 marca, o godz. 10:30. 
- Klub Seniora: środa, 8 marca, o godz. 10:00 Msza św.,  
następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej i spotkanie w sali. 
- Towarzystwo Imienia Jezus: niedziela, 12 marca, o godz. 10:30. 

TIME CHANGE  

On Saturday, March 11th, the clocks should be set forward 1 hour 
at midnight. 
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