
MARCH 22 –4th SUNDAY OF LENT – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE 
– Gorzkie Żale, cz. I                        
8.30  + Luigi Saracino – moglie Antonia 
9.45 Za + Stanisławę i Władysława Szymula – Syn z Rodziną 
11.00 + Wacław i Franciszka Korczowski – Rodzina Korczowski 
11.00 Halina Krasula (greg. 22) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
12.30 Chrzest: Claire Zofia St-Gelais 
Monday – March 23 
8.00 + Bogusław Wilecki – Żona i Syn 
9.00 + Halina Krasula (greg. 23) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
Tuesday – March 24 
8.00 + Stanisław Maciasz – Rodzina Maciasz 
9.00 + Halina Krasula (greg. 24) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
Wednesday – March 25 – THE ANNUNCIATION OF THE LORD – UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – Dzień Świętości Życia 
8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii Rusnak - Córka 
9.00 Halina Krasula (greg. 25) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
19.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże, opiekę Matki 

Bożej Częstochowskiej oraz szczęśliwe życie na każdy dzień - Dorota 
Thursday – March 26 
8.00 + Halina Krasula (greg. 26) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00 + Angela Albanese, Vito e Elisabetta Albanese – Anna Alberga 

Friday – March 27 – Droga Krzyżowa, godz. 18.30 
8.00 + Halina Krasula (greg. 27) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00 + Z Rodziny Olszewski - Bogdan 
19.00    + Z Rodziny Kołtowski i Tełyczyn – Rodzina Kołtowski 
 

Saturday – March 28  
8.00 + Halina Krasula (greg. 28) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00  + Rosa Branco Andre – Requested by Manuel Andre 
MARCH 29 – 5th SUNDAY OF LENT – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   
– Gorzkie Żale, cz. II 
Collection: Development and Peace 

8.30  + Halina Krasula (greg. 29) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.45 + Feliks i Janina Olejnik - Rodzina 
11.00 + Z Rodz. Ignaszewski, Potocki, Kaczmarek i Mazurek – O. Marek Ignaszewski  
 

OFIARY NA KOŚCIÓŁ:  

W. Tutak - $50, G. Kotwica - $100, E. Górna - $100, Ch. Gąsior - $200, H. Minkiewicz - $150, J. 

Minkiewicz - $60, G. Minkiewicz - $150, T. Marchewka - $100, T.K. Osuch - $150. 

SUNDAY COLLECTIONS:   

March 1, I - $ 1,140, II - $ 400; March 8, I - $ 1,017, II - $ 425 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020 (Fragment). „W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). Drodzy bracia i siostry! Również w tym roku Pan daje nam 
czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. 
Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na 
ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i 
szczodrą. 1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia. Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania 
i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej 
miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i 
owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). (…) Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 
chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji 
apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać 
zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia 
na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez 
nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest 
wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam 
postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących. 2. Pilna potrzeba nawrócenia. 
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. 
Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i 
zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o 
dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest 
modlitwa. (…) Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak 
Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu 
rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. (…) 
Franciszek, Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie, 7 października 2019 r., we wspomnienie Matki 
Bożej Różańcowej. 
 
MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR LENT 2020. “We implore you on behalf of Christ, be 
reconciled to God” (2 Cor 5:20). Dear Brothers and Sisters, This year the Lord grants us, once again, a 
favourable time to prepare to celebrate with renewed hearts the great mystery of the death and 
resurrection of Jesus, the cornerstone of our personal and communal Christian life. We must continually 
return to this mystery in mind and heart, for it will continue to grow within us in the measure that we are 
open to its spiritual power and respond with freedom and generosity. 1. The paschal mystery as the basis 
of conversion. Christian joy flows from listening to, and accepting, the Good News of the death and 
resurrection of Jesus. This kerygma sums up the mystery of a love “so real, so true, so concrete, that it 
invites us to a relationship of openness and fruitful dialogue” (Christus Vivit, 117). (…)  In this Lent of 2020, I 
would like to share with every Christian what I wrote to young people in the Apostolic Exhortation Christus 
Vivit: “Keep your eyes fixed on the outstretched arms of Christ crucified, let yourself be saved over and over 
again. And when you go to confess your sins, believe firmly in his mercy which frees you of your guilt. 
Contemplate his blood poured out with such great love, and let yourself be cleansed by it. In this way, you 
can be reborn ever anew” (No. 123). Jesus’ Pasch is not a past event; rather, through the power of the Holy 
Spirit it is ever present, enabling us to see and touch with faith the flesh of Christ in those who suffer. 2. The 
urgency of conversion It is good to contemplate more deeply the paschal mystery through which God’s 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#117
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#123


mercy has been bestowed upon us. Indeed, the experience of mercy is only possible in a “face to face” 
relationship with the crucified and risen Lord “who loved me and gave himself for me” (Gal 2:20), in a 
heartfelt dialogue between friends. That is why prayer is so important in Lent. (…) In this favourable 
season, then, may we allow ourselves to be led like Israel into the desert (cf. Hos 2:14), so that we can at last 
hear our Spouse’s voice and allow it to resound ever more deeply within us. (…).  
 

KOMUNUKAT – DYREKTYWA O KORONAWIRUSIE I ZAPOBIEGANIU: 
 

NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE – ZGROMADZENIE – KOŚCIÓŁ - SALA PARAFIALNA. Z powodu koronawirusa 
oraz obowiązujących  zaleceń – w soboty i niedziele zgromadzenia liturgiczne oficjalnie są zawieszone. 
Miejsca kultu – kościoły – mogą być otwarte dla osobistej modlitwy. W naszym kościele Msze św. 
niedzielne jak i w tygodniu będą sprawowane o stałych porach – nie ma obowiązku uczestnictwa 
szczególnie dla osób od 65 roku życia. Dla małej grupy która się zgromadzi na Mszy św. muszą był 
obecne środki dezynfekcji. W sali parafialnej nie gromadzimy się a kawa i ciasto są odwołane.  
PARAFIALNY BAZAR WIOSENNY. W naszej parafii 21 i 22 marca (sobota i niedziela). Z powodu 
koronawirusa oraz obowiązujących  zaleceń będzie prawdopodobnie odwołany. Pierogi bazarowe 
kupujemy indywidualnie w kuchni w sali parafialnej po Mszach św. porannych w środy i soboty. 
ŚWIĘCONKA PARAFIALNA. Z powodu koronawirusa oraz obowiązujących  zaleceń będzie 
prawdopodobnie odwołana. 
KATECHEZA DO I KOMUNII I DO BIERZMOWANIA. Spotkania w grupie dzieci wedle ustaleń rodziców i 
katechetów i obowiązującego stanu w szkołach. 

Na bieżąco będziemy informowali o zmieniającej się sytuacji. 
Prosimy o dostarczanie środków dezynfekcji do rąk do kościoła i do sali parafialnej. 

DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE W WIELKIM POSCIE. Droga Krzyżowa w każdy piątek 
Wielkiego Postu o godz. 18.30 oraz Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. 
o godz. 11.00.  
KOLEKTA NA KWIATY NA WIELKANOC. W Wielkim Poście przyjmujemy ofiary na kwiaty. W 
dniu 22 marca druga kolekta przeznaczona jest na kwiaty i przystrojenie kościoła na Wielkanoc. 
KARTKI ŚWIĄTECZNE. Kartki będą do nabycia w zakrystii. 
KOLEKTA DIECEZJALNA “DEVELOPMENT AND PEACE”. Zebrana zostanie 29 marca w 
niedzielę. 
PODZIĘKOWANIA. Rekolekcje Wielkopostne: W imieniu misjonarza O. Dariusza Śmiałek 
serdecznie dziękujemy za złożone ofiary podczas rekolekcji wielkopostnych na misje w 
Ekwadorze. Zebraliśmy 1,710$ CAD oraz 235$ US. Wielkopostne sprzątanie – 
Wolontariusze: Dziękujemy naszym parafianom wolontariuszom za posprzątanie kościoła oraz 
ołtarzy - E.J. Plocki, B. Juryk, Rafał, Leon Sowa, J. Burda, W. Olechna, A. Czapla oraz kuchni w 
sali parafialnej – L. Brzeska. Serdecznie wszystkim dziękujemy i życzymy pokoju i dobra. 

ANNOUNCEMENT - CORONAVIRUS AND PREVENTION DIRECTIVE: 
SUNDAY HOLY MASS - ASSEMBLY - CHURCH - PARISH HALL. Because of the coronavirus and the 
recommendations in force, liturgical assemblies are officially suspended on Saturdays and Sundays. 
Places of worship - churches - can be opened for personal prayer. In our church, Masses Sundays and 
weekdays will be held at fixed times - there is no obligation to attend, especially for persons over 65 
years of age. For a small group that will gather at Mass. disinfectants must have been present. We do 
not gather in the parish hall and coffee and cake are canceled.  
CATECHESIS FOR AND COMMUNION AND CONFIRMATION. Meetings in a group of children according to 
the arrangements of parents and catechists and the current state in schools. 
 

STATIONS OF THE CROSS. Every Friday of Lent at 6.30pm followed by the Mass at 7.00pm.  
COLLECTION FOR FLOWERS. On March 22nd the second collection will be used to buy flowers 
for decorating the church for Easter. 

DIOCESAN COLLECTION “DEVELOPMENT AND PEACE”. March 29 (Sunday)  
THANKS – LENTEN RETREAT. On behalf of the missionary Father Dariusz Śmiałek OFM 
Conv, we thank you for donations made during the Lenten retreat on missions in Ecuador. We 
collected 1.710 $ CAD and 235 $ US. 

 

*** 
MARCH 15 – 3rd SUNDAY OF LENT – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   
– Gorzkie Żale, cz. III 
8.30  + Francesco, Carmela and Pasquale Mastromatteo, Felice Spinale 
9.45 + Paweł Wilecki (19 rocz.) – Matka i Brat 
11.00 + Wincenty Rusnak (18 rocz.) – Maria i Anna Rusnak 
11.00 + Halina Krasula (greg. 15) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
Monday – March 16  
8.00 + Halina Krasula (greg. 16) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
8.00 + Stanisława Bajor – Siostrzenica z Rodziną 
9.00 + Gertruda Bogdańska – Siostrzeniec z Rodziną 
Tuesday – March 17 
8.00 + Halina Krasula (greg. 17) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00 + Damientina Filipe - Daughter 
9.00  O zdrowie dla Elżbiety Tomczak – Córka i Zięć z Rodziną 
Wednesday – March 18  
8.00 + Halina Krasula (greg. 18) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00 Za + Wacławę, Stanisława, Marka i Roberta – Krystyna z Rodziną 
9.00  + Wanda Ida i zm. z Rodziny – O. Marek 
Thursday – March 19 – SAINT JOSEPH, SPOUSE OF THE BLESSED VIRGIN MARY – 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego  
8.00 + Halina Krasula (greg. 19) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00 In honour of St. Joseph for favours received – as requested by Joseph and Easter 

Courtland 
19.00 O zdrowie dla wszystkich parafian i za wszystkich chorych w Polsce, Kanadzie 

na świecie na koronowirusa 
Friday – March 20 – III piątek miesiąca - Droga Krzyżowa, godz. 18.30  
8.00 + Władysława Bryja - Rodzina 
9.00  Halina Krasula (greg. 20) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
19.00    Za + braci, siostry, rodziców, krewnych i dobrodziejów oraz zm. 
Członków FZŚ    

Saturday – March 21  
8.00 + Halina Krasula (greg. 21) – Mąż z dziećmi i przyjaciele 
9.00 + Antoni i Honorata Olszewscy – Syn z Rodziną 


