
FOURTH SUNDAY  OF LENT– MAR 11, 2018 

SENIOR MEN‘S HIGH SCHOOL RETREAT  
(grades 11 & 12)   

The Office of Vocations is hosting a day retreat at St. 
Augustine’s Seminary, Toronto, on Saturday, March 
17 from 9:00 a.m. to 5 p.m. This retreat will 
provide time to pray, interact & socialize with other 
young Catholic men. Seminarians deliver talks on 

practical aspects of faith. The day includes Holy Mass, 
Adoration & Confession. Registration for the retreat is to be done 
online at: www.vocationstoronto.ca For more info. please call the 
Office of Vocations at: 416-968-0997 or email: 
vocations@archtoronto.org.  

SHARELIFE SUNDAY - MARCH 18TH 
LIVING THE GOSPEL BY SUPPORTING SHARELIFE 
How do we “Live the Gospel” toward others when our daily 
lives are so busy? For some it's volunteering at a soup kitchen, 
or it may be caring for an elderly relative. If we do not have 
the time to actively participate, we can support the many 
ShareLife-funded agencies within our community that bring 
the hands of Christ to those in need. Next Sunday is the first 
ShareLife collection. Over the next week, reflect on your abil-
ity to help “Live the Gospel” through Catholic agencies, and 
make a decision to support our ShareLife parish campaign. 
Next Sunday, March 18 is ShareLife Sunday. Please give 
generously.  Our goal: $21,000. 

FAMILY PRAYER MISSION’S LENTEN RETREAT 2018 
Family Prayer Mission organizes Family Lenten Retreat on 
Friday, March 16, 2018 (6:00 p.m. to 9:00 p.m.) and Saturday 
& Sunday, March 17 & 18, 2018 (9:00 a.m. to 6:00 p.m.) at St. 
John’s Hall, 2185 Stavebank Rd. , Mississauga.   Daily Proc-
lamation of the Word of God, Eucharistic Celebration, Adora-
tion of the Blessed Sacrament and Healing Service.  Preached 
by: H.E. Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto; Rev. 
Dr. John Cheriavely, V.C., Fr. Jose Vettiyankal, V.C. and Fr. Sam 
Samuel, V.C.  For tickets call 905 896-2854 or 905 495-4800.  

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

Dynamic Women of Faith will be hosting its annual conference 
for Catholic women on Saturday March 24, 2018 from 8:00 
a.m. to 4:00 p.m. at John Paul II Polish Cultural Centre in 
Mississauga (4300 Cawthra Rd.).  There is also a mother -
daughter event Calling ALL Girls the evening before–Friday, 
March 23rd from 7:00 p.m. 10:00 p.m. at JPII Polish Cultur-
al Centre! For more info.: www.dynamicwomenfaith.com 
or call 905 907-1042. 

SECOND COLLECTION 
Today‘s second collection is to support our Building Fund. 
Thank you very much for your generosity! 

 

   

Sunday Collection: $ 3,156  Flowers for Easter: $1,529 

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 - J 3, 14-21 
The fourth Sunday of Lent is sometimes called Laetare Sun-
day. Laetare is a Latin word that means “rejoice.” Tradition-
ally, Sundays are named after the first word of the liturgy’s 
opening antiphon. On this Sunday, the antiphon is taken 
from the book of the prophet Isaiah (Isaiah 66:10-11). Even 
as we observe our Lenten sacrifices, we rejoice in anticipa-
tion of the joy that will be ours at Easter. In John’s reflection, 
we find an observation about human sinfulness. Jesus is the 
light that has come into the world, but people preferred the 
darkness. We wish to keep our sins hidden, even from God. 
Jesus has come into the world to reveal our sins so that they 
may be forgiven. This is the Good News; it is the reason for 
our rejoicing in this season of Lent and throughout our lives. 
  
  
 
 
 

 
MARCH 17TH – ST. PATRICK PARISH CELEBRATION 

St. Patrick’s Day 2018 occurs on Saturday, March 17, in ob-
servance of the death of St. Patrick, the patron saint of Ire-
land. Please join us to this celebration on Saturday after 
5:00pm Mass and Sunday after 10:30 am Mass at the 
parish hall. We hope to meet you there.  

ADORATION AND SOCIAL FOR YOUTH 
Are you caught up in the chaos of life, struggling to find time 
for prayer and meaningful time with Jesus? Join us for an 
evening of Adoration, Confession followed by a night of 
games and meeting cool people! Please bring a friend 
and some games.  Snacks and beverages included! Thurs-
day, March 15th 2018 @ Christ the King Church and par-
ish hall from 7:00 p.m. to 9:30 p.m.  We hope to see you 
there! 

5TH ANNIVERSARY OF ELECTION OF POPE FRANCIS 
Pope Francis was elected on March 13, 2013 after the resig-
nation of Pope Benedict XVI due to health reasons. Pope 
Francis was born Jorge Mario Bergoglio and is the first pope 
from the Southern Hemisphere. He is the first Jesuit pope 
and the first non-European pope since Pope Gregory III in 
741. He chose his papal name to honour St. Francis of Assisi. 
He was inaugurated on March 19, 2013, and his motto be-
came “lowly but chosen.” In 2013, he was named Person of 
the Year by Time Magazine, joining Pope John Paul II and 
Pope John XXIII. In 2014, he was nominated for the Nobel 
Peace Prize. May God bless our beloved Pope Francis.  

THE PASSION AND RESURRECTION CONCERT 
Novi Singers Toronto choir and Toronto Sinfonietta orches-
tra invites you to a Lenten concert on Sunday, March 18, 
2018, at 4:00 p.m.—Islington United Church (25 Burn-
hamthorpe Rd,). Tickets available for purchase at the back 
of the church. 

LENTEN CONFESSION – FRIDAY, MARCH 16TH 
Christ the King Church: 8:00-11:00 a.m.; 4:00-6:45 p.m. 
St. Teresa’s Church: 9:00-11:00 a.m.; 6:00-8:00 p.m 
All are welcome to take advantage of this Sacrament of 
Healing in order to prepare for Holy Week and the Easter 
Season.  

 

http://www.vocationstoronto.ca
mailto:vocations@archtoronto.org
http://visitwww.dynamicwomenfaith.com/
http://www.biography.com/people/pope-francis-21152349


CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11 MARZEC, 2018

 SKŁADKA NA SHARELIFE – 18 MARCA 
Żyj Ewangelią wspierając ShareLife. ShareLife  jest 
przedłuz eniem rąk Chrystusa osobom będącym w potrzebie. 
W najbliz szą niedzielę odbędzie się pierwsza zbio rka na 
ShareLife. W tym tygodniu zastano w się na ile jestes  w stanie 
„Ż yc  Ewangelią" za pos rednictwem katolickich agencji i 
podejmij decyzję, by wesprzec  kampanię parafalną 
ShareLife. Najbliż sża niedżiela 18 marca jest niedżielą 
ShareLife. Bądź hojny. 

KONCERT „MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE” 
Cho r Novi Singers Toronto oraz orkiestra Toronto 
Sinfonietta pod batutą  Macieja Jas kiewicza zaprasza na 
uroczysty koncert w niedżielę 18 marca, 2018 r. o godż. 
16:00 w kos ciele Islington United Church (25 
Burnhamthorpe Rd.). Bilety do nabycia z tyłu kos cioła.  

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
Parafia Maksymiliana Kolbe w Mississauga, zaprasza na 
przedstawienie teatralne Męki Pan skiej w niedżielę 
Palmową, 25 marca, w sali parafialnej  o godż 20:30. 
Wstęp wolny lub dobrowolna ofiara serca na pokrycie koszt-
o w przedstawienia.  

REFLEKSJA EWANGELICZNA - J 3,14-21 
Dramatycznie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie wierzy, juz  został 
osądzony” (J 3, 18). Czy to oznacza, z e ktos  deklarujący się 
jako niewierzący nie powinien liczyc  na Boz e miłosierdzie? 
Czy musimy pogodzic  się z tym, z e ktos  z naszych przyjacio ł, 
rodzico w, dzieci nie znajdzie po s mierci miejsca w kro lestwie 
Boz ym? Mądry poeta ks. Jan Twardowski zalecał, by wsłuchac  
się w słowa modlitwy eucharystycznej. Kapłan prosi Boga 
podczas Mszy s w.: „Pamiętaj, Panie, o tych, kto rych wiarę 
jedynie Ty znałes ”. To znaczy, z e powinnis my miec  nadzieję, iz  
jest wiara w sercu człowieka, kto rą zna Bo g, choc  my dostrzec 
jej nie umiemy. Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko 
od Ciebie. Ża tych, kto rzy Ciebie wciąz  szukają. Ża 
zbuntowanych i błąkających się po duchowych bezdroz ach. 
Wyjdz  na rozstaje ich dro g, by znalez li dom w Twoich Boskich 
ramionach. Bądz , proszę, przewodnikiem ro wniez  na mojej 
drodze. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-3-11 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE 
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu -  jest zwana niedzielą ra-
dos ci od pierwszych sło w antyfony: Wesel się, Jeruzalem! W 
tradycji rzymskiej jest to "niedziela ro z ", poniewaz  w tym 
dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami. Stąd w liturgii 
ro z owy kolor szat.  

WIELKOPOSTNA SPOWIEDŹ  W PIĄTEK, 16 MARCA 
Żapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym 
sakramencie pokuty, kto ry jest jednym z dwo ch sakramento w 
uzdrowienia. Nie lękajmy się przystąpic  do kratek 
konfesjonału. Pamiętajmy z e Jezus nie przyszedł po to aby 
potępic  ale aby nas zbawic . 
Kościół Chrystusa Króla: 8:00-11:00 i 16:00-18:45 
Kosciół Św. Teresy: 9:00-11:00 i 18:00-20:00 

ŚWIĘTEGO PATRYKA 
17 marca obchodzimy liturgiczne wspomnienie s więtego 
Patryka, patrona Irlandii. W tym dniu pamiętajmy o tym 
narodzie, kto ry miał znaczący wpływ na  podwaliny kultury 
Chrzes cijan skiej w naszym kanadyjskim kraju. W naszej 
parafii obchodzimy tę uroczystos c  w sobotę 17 marca po 
Msży św. o godż 17:00 oraż w niedżielę 18 marca po Msży 
św. o godż 10:30 w sali parafialnej. 

BOŻEGO W WILNIE NA KASZUBACH 
Konferencja polskich księz y na wschodnią Kanadę organizuje 
pielgrzymkę z okazji S więta Boz ego Miłosierdzia w sobotę 7 
kwietnia 2018. Uroczystej Mszy św. przewodniczył będzie 
oraz słowo Boz e wygłosi ks.bp. Tadeusz Bronakowski. 
Program:11:00–Ro z aniec; 11:30–Uroczysta Msza s w.; 15:00–
Koronka do Boz ego Miłosierdzia. Bilety na autobus do Wilna 
w cenie $40 u pani Wiesii 416 799-2122. 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiaj zostanie zebrana druga składka na potrzeby naszego 
kos cioła. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Bo g zapłac ! 

 
5:00 PM  

 
Thanksgiving to God for the family Blessings.  
Asking Blessed Mary for her intercession. 

9:00 AM 
10:30 AM 

 
12:00 PM 

(POL) 
 

 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Parishioners 
Małgorzata Miętus– 3rd death anniv.—Husband with 
Family 
Ryszard Oblak—Znajomi 
Stanisława Powroznik 
Jadwiga Lebiedziejewska—Córka 
Ludwika Warmuz w 1 rocz. s m.—Siostrzeniec z Rodziną 
Włodzimierz Dicuk—Rodzina 
Jan Kempniak—Żona z Rodziną 
W intencji Małgorzaty—Rodziny 
W intencji ro z an ca s więtego z naszej parafii 

7:00 PM 
(POL) 

 O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Katarzyny—Rodzice 
DROGA KRŻYŻ OWA 

7:00 PM 
 
+ Ludwika Warmuz in 1th death anniv.—Husband and 

Family 

8:30 AM 
 
+ Andrzej & Regina Staszel 

8:30 AM + Andrzej & Maria Folfas 

7:00 PM + Ann Enright & All deceased Members of the Family—Bernadette 
Preston 
STATION OF THE CROSS 
DAY OF CONFESSION 

 
5:00 PM  

 
Thanksgiving Mass offered by Gordon Family. 

9:00 AM 
10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+
+ 
+ 

Parishioners 
Albina Wajda in 1th death anniv.—Daughter 
Maria & Piotr Garazdowscy w rocz. s m—Córka z Mężem 
Anna i Kazimierz Nalepa w rocz. s m.—od Mamy Świerczek 
z Rodziną 
Maria Chorzempa—Mąż i Córki z Rodzinami 
Włodzimierz Dicuk—Rodzina 
Julia i Henryk Kosin scy—Rodzina Kosińskich 
Tadeusz Kosk—Rodzina Kosińskich 
Tadeusz Peretko—Rodzina Kosińskich 

 NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE: 
DROGA KRZYŻOWA  - po polsku w poniedżiałki po 
Msży świętej o godż. 19:00 i po angielsku w piątki po 
Mszy s więtej o godz. 19:00  
CAŁODNIOWA ADORACJA - piatki od 8:00 do 19:00 
GORZKIE ŻALE – w każdą niedżielę  po Msży świętej o 
godżinie12:00  

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-3-11

