
SECOND SUNDAY  OF LENT– FEB 25, 2018 

THE DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE & A 
MOTHER-DAUGHTER EVENT CALLING ALL GIRLS 

Dynamic Women of Faith will be hosting its annual conference 
for Catholic women on Saturday March 24, 2018 from 8:00am
-4:00pm at JPII Polish Cultural Centre in Mississauga. There is 
a mother -daughter event Calling ALL Girls the evening before
–Friday, March 23rd from 7:0pm 10:00pm! For more infor-
mation including registration fees and location visit-
www.dynamicwomenfaith.com or call 905 907-1042. 

 COME & SEE WEEKEND  
Friday, March 23 (begins at 6:30 p.m.) to Sunday, March 
25, 2018 (ends at 1:30 p.m.), at St. Augustine’s Seminary: 
Inviting single Catholic men 17 years and older, to cultivate a 
deeper prayer life and relationship with Jesus Christ; 
leading to a better discernment of God’s call for their 
lives. Time for prayer, reflection and information on 
the process of becoming one of Christ’s disciples as a 
Catholic priest. Register online at www.vocationstoronto.ca. 
Registrants 17 years old require parental consent.   For more 
info. contact father Jozef or the Office of Vocations at: 416 968 
0997; email: vocations@archtoronto.org 

SHARELIFE SUNDAY - MARCH 18TH 
Living the Gospel by supporting vocations. “Living and study-
ing at St. Augustine Seminary has brought untold blessings to 
my life,” shares Matthew Gunnarson, one of 80 seminarians 

undergoing formation at the 
joint campus of St. Augustine’s 
Seminary and Redemptoris Ma-
ter Seminary. He adds, “The 
seminary could not run without 
the generous support of Share-

Life donors.” By supporting ShareLife, you are helping our 
future priests follow God’s call. March 18 is ShareLife Sunday. 
Please give generously. 

LIFT JESUS HIGHER RALLY  
This is an annual event for Youth and Adults that focuses on 
evangelizing through uplifting music, testimonials, confes-
sions, reflections, Divine Mercy celebration and a Eucharistic 
Procession. Lift Jesus Higher Rally - March 3, 2018 at Metro 
Toronto Convention Centre. (Constitution Hall 255 Front 
Street West, Toronto). 

VICE AND VIRTUE LENTEN RETREAT 
March 10th , 2018 from 9:30 a.m.—3:00 p.m. (includes 
Mass in the seminary chapel) at St. Augustine‘s Seminary of  
Toronto (2661 Kingston Rd. Scarborough, ON). Register 
online: www.staugustines.on.ca;  email: ioft@sastoronto.org; 
or call: 416 261-2529 ext. 235. 

 

   

Sunday Collection: $ 3,576 

STATION OF THE CROSS 
During Lent, we will celebrate the Station of the Cross 
on Mondays after 7:00 p.m. Mass in Polish and Fridays 
after 7:00 p.m. Mass in English.  

GOSPEL REFLECTION Mk 9,2-10 
Jesus heard at the Transfiguration that he was beloved!  We 
all want to know that someone would say they love us.  We 
are all the time God’s favoured ones – it’s ourselves that 
miss out on it. We live in the big wide world of God’s love, 
and Jesus on Tabor was allowing himself be loved in the 
radiant light of God. Together we are loved…together on 
this mountain. We are the light of Tabor mountain for each 
other. Love cannot die. We can bring out the light and the 
hope and the joy in our belonging to God! We can transfig-
ure a school, a parish, a community any group by first of all 
our being loved by God and letting love go out. If we really 
believe we are loved by God then the world we live in is 
changed. In the light of the cross, the sign of our faith, the 
way we are saved. https://sacredheartmessenger.com/tag/mark-92-10/  

MICHAELITE FATHERS COLLECTION 
This weekend, 24th and 25th of February, the second collec-
tion will support the Michaelite Fathers.  Dear Parishioners, 
your donation will help us, the Michaelite Fathers, with edu-
cation and formation of seminarians, who are preparing to 
serve God as the Michaelite Priest in Canada and in the 
world.  Your support is greatly appreciated.  The Congrega-
tion of Saint Michael the Archangel (C.S.M.A.), also known as 
the Michaelite Fathers, is a community of brothers and priests 
who choose Jesus Christ as the primary object of their love 
and the example to follow. At present our Congregation has 
347 members, comprised of 262 priests, 6 deacons, 19 broth-
ers, 50 seminarians and 10 novices. Fourteen priests, nine 
seminarians, one brother and two novices come from other 
countries.—father Jozef 
THE CALL FOR CONSCIENCE 2018 CAMPAIGN - SIGN-UP 

SUNDAYS!  - FEB 24/25 & MARCH 3/4 
We Need Your Help! The Call for Conscience 2018 Campaign 
is underway. Cardinal Collins and bishops across Ontario 
are asking for an email address from every Catholic family 
in their community, with a goal of 100,000 email addresses 
collected by the end of February 2018. This information will 
be used locally by Cardinal Collins and trusted faith part-
ners to communicate periodically (approximately 6-8times 
each year) on issues of particular importance for the Catho-
lic community. The first campaign of 2018 is the Call for 
Conscience, inviting our elected Members of Provincial Par-
liament (MPP's) and those seeking office this June to in-
crease funding/access to palliative care, to protect health 
care workers wishing to abstain from any involvement in 
euthanasia/assisted suicide and to protect faith based facili-
ties from participation in euthanasia/assisted suicide. 
Please provide your contact info. at the back of the church 
or in the parish hall. You can also provide your email ad-
dress:https:/www.surveymonkey.comrsignupsundayregistration  

THIS WEEK: 
First Thursday – please pray for the vocation to the priest-
hood and religious life. Mass at 8:30 a.m. 
First Friday – 8:00 a.m. to 7:00 p.m. -Adoration of the 
Blessed Sacrament, 6:00 p.m. – Sacrament of Reconciliation 
and 7:00 p.m. - Benediction, followed by the Holy Mass.   
First Saturday – Mass at 8:30 a.m. 

WORLD DAY OF PRAYER – MARCH 2ND  
Service will be held at St. Ambrose Church on March 1th, 
2018 at 11:30 a.m. 
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DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 LUTY, 2018

 SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY 
W ten czwartek, 1 marca, 2018 r. od 19:00 do 21:30 w 
kościele Św. Ambrożego (782 Brown‘s Line, Etobicoke)
organizowane jest spotkanie dla młodziez y. Będzie 
wystarczająco czasu na osobistą modlitwę podczas adoracji 
Najs więtszego Sakramentu, moz liwos c  spowiedzi i spotkanie 
towarzyskie w sali parafialnej.  Serdecznie Zapraszamy! 

SPOTKANIA DLA MAŁŻONKÓW 
Podczas Wielkiego Postu w naszej parafii odbywać się 
będą spotkania dla małz onko w, kto rzy pragną odkrywac  
znaczenie relacji małz en skiej w sakramentalnym związku 
małz en skim. Spotkania odbywac  się będą, od godz. 19:00 do 
20:00, w sali parafialnej w czwartki: 1 marca, 8 marca, 
15 marca i 22 marca, 2018 r.  Zapraszamy. 

SKŁADKA NA SHARELIFE – 18 MARCA 
Ż yj Ewangelią dbając o powołania kapłan skie. „Ż ycie i studia 
w seminarium s w. Augustyna wniosło do mojego z ycia 
niewypowiedziane błogosławien stwa”– mo wi Matthew 
Gunnarson, jeden z 80 seminarzysto w, odbywających 
formację w St. Augustine’s Seminary and Redemptoris Mater 
Seminary. Wspierając ShareLife, pomagasz naszym 
przyszłym księz om is c  za Boz ym powołaniem. 18 marca jest 
niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA  Mk 9,2-10 
Dlaczego człowiekowi jest dobrze na go rze Tabor? Dlatego z e 
tylko Bo g moz e wypełnic  wszystkie jego pragnienia i 
najskrytsze marzenia. Na go rze Tabor w przemienionym ciele 
Chrystusa apostołowie ujrzeli obraz zmartwychwstałego i 
chwalebnego ciała. Żobaczyli pełnię ludzkiego z ycia, dla 
jakiego Bo g stworzył człowieka. I to dlatego dobrze im było 
na tej go rze. Odczuli przedsmak wiecznego szczęs cia, kto rego 
człowiek doznaje, będąc razem z Bogiem. Chryste, prawdziwy 
Boz e, kto ry na go rze Tabor przemieniłes  się w obecnos ci 
swoich ucznio w i apostoło w, pozwo l mi zanurzyc  się w 
s wietle Twojej chwały i napełnij moje serce tęsknotą za Tobą. 
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-2-25 

  SKŁADKA KSIĘŻY MICHALITÓW 
W tę niedzielę, 25 lutego, druga składka zostanie 
przeznaczona na cele Żgromadzenia Księz y  Michalito w. 
Drodzy Parafianie, Wasza ofiara serca pomoże nam, Księżom 
Michalitom, w formacji oraz edukacji seminarzystów, którzy w 
Krakowie przygotowują się do posługi kapłańskiej w naszym 
zgromadzeniu. Już dzisiaj, w imieniu naszego Przełożonego 
Generalnego ks. Dariusza Wilka, pragnę wyrazić z serca 
płynące podziękowanie za Waszą ofiarność—ks. Józef 

CALL FOR CONSCIENCE” -„KIERUJ SIĘ SUMIENIEM” 
Kardynał Collins i  Archidiecezja Toronto rozpoczęła 
kampanię „Call for Conscience“ i proszą o adresy e-mailowe 
od kaz dej katolickiej rodziny, w celu komunikowania się (6 – 
8 razy rocznie) na tematy, kto re są szczego lnie waz ne dla 
wspo lnoty Katolickiej. Pierwsza inicjatywa roku 2018 to 
„Kieruj się Sumieniem”, kampania ogłoszona przez koalicje 
organizacji wspierających prawo lekarzy i pracowniko w słuz b 
zdrowia do wolnego wyboru odnos nie udziału w usługach, 
kto re powodują zakon czenie z ycia. To akcja, kto ra ma na celu 
z ądanie od naszych posło w oraz kandydato w startujących w 
wyborach prowincjonalnych w czerwcu tego roku by 
zwiększyli fundusze oraz dostęp do opieki paliatywnej, stanęli 
w obronie pracowniko w słuz b zdrowia, kto rzy sprzeciwiają 
się zaangaz owaniu w jakiekolwiek działanie związane z 
eutanazją/wspomaganym samobo jstwem, oraz ochronili 
szpitale i kliniki od przymusowego udziału w eutanazji/
wspomaganym samobo jstwie. Zachęcamy parafian by 
angażowali się w tą ważną akcję przez podanie swojego 
adresu e-mailowego na listach w holu kościoła jak ro wniez  
w sali parafialnej dla uz ytku archidiecezji.  Z góry dziękujemy 
za ten wyraz żywej wiary! Można podać swój e-mail na: https://
www.surveymonkey.com/rsignupsundayregistration 

W TYM TYGODNIU PRZYPADA: 
Pierwszy czwartek miesiąca - dziękujemy za dar Eucharystii 
i kapłan stwa; Msza s w. o godzinie 8:30. 
Pierwszy piątek miesiąca  - pragniemy wypełnic  pros bę 
Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i 
całego s wiata. Spowiedź św. 18:00-19:00; Msza św. o 19:00; 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8:00 do 19:00. 
Pierwsza sobota miesiąca - czcimy Matkę Najs więtszą i 
powierzamy Jej opiece nasze z ycie. Msza s w. o godz 8:30 rano. 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE: 
DROGA KRZYŻOWA  - po polsku w poniedziałki po Mszy 
s w. o godz. 19:00 i po ang. w piątki po Mszy s w. o godz. 19:00. 
CAŁODNIOWA ADORACJA - piatki od 8:00 do 19:00. 
GORZKIE ŻALE – w kaz dą niedzielę  po Mszy świętej o 
godzinie 12:00.  

 
5:00 PM + Jan Banas —Kaye Family 
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10:30 AM 
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Parishioners 
Clara Fernes—Borges & Fernandes Family 
Edyta Lewandowska w 10 rocznicę s mierci—Rodzice 
Feliksa i Antoni Lalak—Rodzina 
Żofia Ro z an ska w 1 rocznicę s mierci—Sławek z Rodziną 
Maria Kędzia i zmarli z rodziny—Rodzina Kędziów 
Jan Trela—Krystyna Kiełb 
Roman i Marianna Tymczak 
Balwina i Edward Drzazga—od Dzieci i Wnuków 
Żuzanna Foks—od Przyjaciół 
Alina i Stanisław Smyrski—z okazji 50-lecia s lubu 
O zdrowie i bł. Boz e dla Roberta Morawy 

7:00 PM + Kazimierz Turczyn ski—Znajoma 

7:00 PM  Int. of Edyta Folfas on her 21th birthday—Family 

St. Anthony Novena 

8:30 AM 
 

 For God’s blessings for Robert Morawa 

8:30 AM  Intention of Halina, Victoria & Michael—God’s blessings 

7:00 PM + Santiago Borsique—Amy’s Family 
Novena  to Our Lady of Perpetual Help 

 
8:30 AM 
5:00 PM 

+ 
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Elbin Sunny, Margaret Sinicop & Carmel Harrison 
Jan Banas —Kaye Family 

9:00 AM 
10:30 AM 

 
12:00 PM 
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Parishioners 
Kazimiera Kaczmarek—Daughter & Family 
REKOLEKCJE 
Kazimierz Turczyn ski—Przyjaciele 
Kazimierz Gelmuda—Siostra 
Żofia Marosek w 11 rocznicę s mierci—Synowa z Rodziną 
Stanisław Cięz adło—Córki z Rodzinami 
O bł. Boz e dla Dzieci i ich Rodzin—Rodzice 
W intencji Ministranto w—ofiaruje Mama 
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