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Psalm: W krainie życia będę widział Boga.
Na mocy chrztu świętego i sakramentu
bierzmowania każdy z nas jest zobowiązany do
bycia nie tylko uczniem Pana Jezusa, ale i Jego
misjonarzem. Tam, gdzie żyjemy, uczymy się i
pracujemy, dajemy świadectwo o Panu Bogu.
KORONKĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

odmawiamy w czwartki o godz. 18:30. Zachęcamy do wspólnej
modlitwy o Miłosierdzie Boże dla nas, naszych rodzin, przyjaciół oraz
dla naszej Ojczyzny Polski i całego świata uwikłanego w różnego
rodzaju konflikty i działania zbrojne.
MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzisiaj we Mszy św. o godz. 11:00 będą
uczestniczyły dzieci i młodzież. Bóg zapłać dzieciom
za udział w Liturgii Słowa i śpiew. Kolejna Msza św. z
udziałem dzieci i młodzieży zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę,
4 marca, o godz. 11:00. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału.
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE:

Gorzkie Żale: w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 9:00 rano.
Droga Krzyżowa: po polsku - w środy o godz. 10:45 (pod
przewodnictwem Klubu Seniora) i w piątki o godz. 18:30; po angielsku
- w środy o godz. 18:30. Drodze Krzyżowej przewodniczą:
Środa (wiecz.), 28 lutego - Ministranci, ministrantki i młodzież
Piątek,
2 marca - Chór Parafialny
Środa (wiecz.), 7 marca - Rekolekcje (nie ma D. Krzyżowej po ang.)
Piątek,
9 marca - o. Rekolekcjonista
Środa (wiecz.), 14 marca - Parafianie sekcji angielskiej
Piątek,
16 marca - Sodalicja Mariańska i Lektorzy polscy
Środa (wiecz.), 21 marca - Rycerze Kolumba
Piątek,
23 kwietnia - Katechizacja i Polska Szkoła
Środa (wiecz.), 28 marca - Parafianie sekcji angielskiej
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 czy też przez 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.
BÓG ZAPŁAĆ:

- Za ofiary złożone na kolektę niedzielą.
- Lektorom Polskim za sfinansowanie zakupu lekcjonarzy
pt. „Triduum Paschalne” na Wielki Tydzień.
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

W ramach jałmużny wielkopostnej prowadzimy zbiórkę
żywności dla Centrum Św. Feliksa, które codziennie
przygotowuje ciepłe posiłki dla biednych. Najbardziej
potrzebne są zupy i fasole w puszkach. Produkty można przynosić do
pojemników ustawionych w przedsionku kościoła. Bóg Zapłać!

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – 2 marca
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się w godz. od 17:00 –
19:00. Zachęcamy do osobistej modlitwy i adoracji.
PIERWSZOPIĄTKOWA MSZA ŚW. ZBIOROWA
Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje mszalne można zamawiać
używając pierwszo-piątkowych kopert, które są wyłożone w kruchcie
kościoła. Kopertkę z ofiarą można wrzucić na niedzielną składkę. Do 1
marca intencje można także zamawiać telefonicznie lub przez e-mail:
st.stanislaus@rogers.com. Ze względu na Drogę Krzyżową nie będzie
nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA - 3 marca
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie o godz. 17:00.
Karteczki z prośbami / modlitwą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
można wrzucać do skrzynek umieszczonych z tyłu kościoła (pod obrazami
Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Eugeniusza de Mazenod).
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII

od soboty do piątku, 3 - 9 marca (włącznie)
Rekolekcjonista - o. Krzysztof Borodziej OMI z Warszawy
Rekolekcje to czas odnowy duchowej, która
dokonuje się przez modlitwę, spowiedź
świętą i słuchanie nauk rekolekcyjnych.
Zachęcamy dzieci, młodzież i wszystkich
parafian do licznego udziału w rekolekcjach.
Msze św.: sobota o godz. 17:30, niedziela o
godz. 9:30 i 11:00 rano, od poniedziałku do
piątku (włącznie) o godz. 10:00 i 19:00.
Spowiedź św.: pół godziny przed każdą Mszą św.
Sakrament Namaszczenia Chorych: środa, 7 marca, w czasie Mszy
św. o godz. 10:00 rano.
Spotkanie z o. Krzysztofem przy pączku i kawie: piątek, 9 marca,
po każdej Mszy św. w sali parafialnej. Zapraszamy!
OFIARY NA SEMINARIUM OBLATÓW

Składka na potrzeby Seminarium Oblatów w Obrze będzie zbierana na
zakończenie rekolekcji, w piątek, 9 marca, w czasie Mszy św. Ofiary
będzie można także składać do koszyczka przed ołtarzem w czasie
trwania rekolekcji. Różowe kopertki na ofiarę są wyłożone w
przedsionku kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca.
MSZA ŚW. ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

zostanie odprawiona dzisiaj, 25 lutego, o godz. 11:00 z okazji
przypadającego 1 marca corocznego polskiego święta państwowego,
poświęconego
pamięci
żołnierzy
antykomunistycznego
i
niepodległościowego podziemia.
ZAŚWIADCZENIA DO PODATKU

„Income Tax Receipts” za ofiary złożone w roku 2017 na
potrzeby naszej parafii można odebrać dzisiaj w sali
parafialnej po Mszy św. lub w tygodniu w biurze parafialnym.
Zaświadczenia wysyłamy pocztą na prośbę parafian.
ZBIÓRKA ADRESÓW E-MAILOWYCH

Na prośbę kardynała Thomasa Collinsa, dzisiaj i w przyszłą niedzielę, 4
marca, prowadzimy w sali parafialnej zbiórkę adresów e-mailowych, które
zostaną przekazane kardynałowi. Kardynał i zaufani partnerzy pragną
drogą e-mailową komunikować się z Katolikami w Archidiecezji Toronto (6
- 8 razy w roku) i na bieżąco przekazywać im informacje o szczególnym
znaczeniu dla naszej społeczności katolickiej. W sali parafialnej są
przygotowane karteczki, na których prosimy czytelnie napisać: imię i
nazwisko oraz adres e-mailowy. Adresy można także rejestrować na
stronie www.bit.ly/SignUpSundayRegistration. Dziękujemy za życie
wiarą, która działa!
KAWA I CIASTO
Grupa Polskich Lektorów zaprasza po Mszach św. do sali
parafialnej. W przyszłą niedzielę, 4 marca, na kawę i ciasto
zaprasza Klub Seniora.

PLAN CZYTAŃ dla lektorów na marzec jest do odbioru w zakrystii.

SECOND SUNDAY OF LENT – February 25, 2018

MSZA ZA ZM. POLECANYCH W WYPOMINKACH

Psalm: I will walk before the Lord, in the land of the living.

Zachęcamy do udziału we wtorek, 27 lutego, o godz. 19:00 we Mszy
św. za zmarłych polecanych w wypominkach parafialnych. Msza św.
jest sprawowana raz w miesiącu. Kolejna - 22 marca o godz. 19:00.

“This is my beloved Son. Listen to Him.” The words addressed to the
apostles, are now addressed to us. Today we are asked to look on the
Lord and listen to what He says to us.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

THE WORD AMONG US” a booklet of complete Catholic Mass

DZISIAJ / TODAY – 25 lutego / February:
9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali
9:30 am - Za żyjące i zmarłe członkinie Sodalicji Mariańskiej oraz za
członków wszystkich organizacji parafialnych – Sodalicja Mariańska
11:00 am - Za Żołnierzy Wyklętych
12:30 pm (Eng.) - For + Dennis Madden – Wife, children and grandchildren
WTOREK / TUESDAY – 27 lutego / February:
7:00 pm - Za + poleconych w wypominkach parafialnych
ŚRODA / WEDNESDAY – 28 lutego / February:
10:00 am - Za + Józefa Pietrzykowskiego – Żona Elżbieta
- Droga Krzyżowa – Klub Seniora
6:30 pm (Eng.) - Stations of the Cross – Altar servers & youth
7:00 pm (Eng.) - For + mother Anna Korus – Son Roman with family

readings/daily meditations for Lent is available in the sacristy for $4.00.
ENGLISH MASS ON THURSDAYS AT LUNCH TIME

We warmly encourage English-speaking parishioners who live or work in
our neighborhood to attend this Mass, celebrated on Thurs at 12:05 pm.
COFFEE & PASTRIES are served today by the Polish Lectors.

Sun, Mar 4th, the Seniors’ Club invites you for coffee and pastries.
ALMSGIVING – FOOD DRIVE
We are collecting non-perishable food items for donation to
St. Felix. The Centre prepares meals daily for the poor and
homeless in our neighborhood. The most needed items are
cans of soups, lentils, chickpeas and beans. Items can be
left in the Church foyer. Thank you!
WAY OF THE CROSS

CZWARTEK / THURSDAY – 1 marca / March:
12:05 pm (Eng.) 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego
7:00 pm - Za + Marthę Prawecki – Natalie Kazimierczak

On Wednesdays in Lent we pray the Stations of the Cross at 6:30 pm in
English. The prayers will be led by: Feb 28 – Altar Servers and youth;
March 7 – cancelled due to the Polish Lenten Retreat; March 14 & 28 –
parishioners; March 21 - Knights of Columbus. Parishioners wishing to
prepare the meditations on the Stations of the Cross are asked to contact
the parish office.

PIERWSZY PIĄTEK / FIRST FRIDAY – 2 marca / March:
6:30 pm - Droga Krzyżowa: Chór parafialny
7:00 pm - Msza św. zbiorowa – za zmarłych

BIBLE STUDY (in English)
The final bible study class will be on Wed, February 28, after the 7:00 pm
Mass. Leader: Matthew Laxton. Everyone is welcome.

PIERWSZA SOBOTA / FIRST SATURDAY – 3 marca / March:
Rekolekcje Wielkopostne / Polish Lenten Retreat
5:00 pm - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
5:30 pm - Za + Feliksę Koda – Towarzystwo Imienia Jezus

- For your generosity and support of the last Sunday’s collection.
- To the Polish Lectors for sponsoring the purchase of the Easter Triduum
publication.
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Rekolekcje Wielkopostne / Polish Lenten Retreat
9:00 am - Nabożeństwo Gorzkich Żali
9:30 am - Za ++ rodziców Apolonię i Piotra Kania, Eugenię i Wacława
Dobaczewskich, braci Henryka i Stanisława Kania oraz za
zmarłych z rodziny z obojga stron – Alina i Jan z rodzinami
11:00 am - Za żyjących i zmarłych Parafian
12:30 pm (Eng.) - For + Genowefa Osko (19. anniv. of her death)
- Children and grandchildren
ZEBRANIA ORGANIZACJI / GRUP PARAFIALNYCH
Sodalicja Mariańska - dzisiaj, 25 lutego, o godz. 10:30.
Chór Św. Cecylii „Echo” – śr., 28 lutego, o godz. 19:30.
Klub Seniora - środa, 28 lutego, Msza św. o godz. 10:00 i spotkanie.
Towarzystwo Różańcowe - niedziela, 4 marca, o godz. 10:30.
Komitet Parafialny - niedziela, 4 marca, o godz. 10:30.
Lektorzy Polscy - niedziela, 4 marca, o godz. 10:30.
DIED / ZMARŁ

+ Stan SALAPATEK, 76

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. May he rest in peace.
COLLECTION OF THE E-MAIL ADDRESSES

As requested by Cardinal Collins and bishops across Ontario today and
next Sunday, March 4th, we are collecting email addresses of our
parishioners. This information will be used locally by Cardinal Collins and
trusted faith-partners to communicate periodically (6-8 times each year)
on issues of particular importance to the Catholic community. You can
also register at www.bit.ly/SignUpSundayRegistration. Thank you for
living a faith that acts! Please sign-up in the parish hall.

THANK YOU

FIRST FRIDAY ADORATION

The Adoration of the Blessed Sacrament will take place on March 2nd
from 5:00 pm – 7:00 pm. Please find the time to come, pray and spend
some time with the Blessed Sacrament.
MASS IN HONOUR OF SAINT PATRICK

Saturday, March 17, at 10:30 am at St. Michael’s Cathedral Basilica, 65
Bond St. in Toronto. The presider and homilist will be Bishop John A.
Boissonneau, Auxiliary Bishop of Toronto.
INCOME TAX RECEIPTS

for donations given in 2017 can be picked up today after Mass in the
sacristy or at the parish office during the week. Please call the parish
office if you would prefer them mailed.
SHARELIFE CAMPAIGN 2018

The fundraising collections will take place on: Mar 18, April 22 & May 27.
COME & SEE WEEKEND RETREAT - March 23 – 25, 2018
An invitation for all men 17 and older to cultivate a deeper relationship and
prayer life with Jesus Christ leading to better discernment of God’s call in
their lives. The retreat will be held at St. Augustine’s Seminary. For detail
please call 416-968-0997 or e-mail to vocations@archtoronto.org.
CALLING ALL GIRLS

A special evening for mothers and daughters will take place on Friday,
Mar 23, from 7:00 pm – 10:00 pm at John Paul II Polish Cultural Centre.
Details: posters on the bulletin boards.
DYNAMIC WOMEN OF FAITH

Conference: March 24, 8:00 – 4:00 pm at John Paul II Polish Cultural
Centre, 4300 Cawthra Rd., Mississauga. Registration: $60. Info.: 905-2797702, www.dynamicwomenfaith.com or the bulletin boards.
PARENTS ARE ASKED NOT TO TAKE CHILDREN TO THE BALCONY.

