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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

NIEDZIELA PALMOWA 
 

 
„Chrystus wskrzesi nas z martwych” 

 
Czytania:         I – Ez. 37:12-14 
              II – Rz. 8:8-11 
Ewangelia:           J. 11:1-45 
 
W tym świętym czasie Wielkiego Postu także my 

powinniśmy otrząsnąć się zadrżeć, powiedzieć nie i walczyć 

z zalewem sił zła obecnych na świecie i w naszym życiu.  

Miejmy odwagę powtórzyć za Tomaszem: Chodźmy także 

i my, aby razem z Nim umrzeć. Umrzeć dla naszych 

grzechów, aby po nawróceniu móc wraz z Nim 

zmartwychwstać jako nowe stworzenia, oczyszczeni Jego 

krwią oraz przebaczeniem, które otrzymujemy za 

pośrednictwem Kościoła. 

 
Niedziela Palmowa 

 

                        Jak odczytać Mękę Pańską 
 

Cytania:           I – Iz. 50:4-7 

             II – Flp. 2:6-11 

Ewangelia:            Mt. 21:1-11 

 

Nasza dzisiejsza celebracja rozpoczęła się od Hosanna!, a 

kończy się na Ukrzyżuj Go!  To jednak nie jest sprzeczne 

samo w sobie; stanowi raczej istotę misterium.  A tajemnica, 

którą chce nam ogłosić, jest następująca: Jezus dobrowolnie 

wydał się na mękę; nie został zdruzgotany przez siły 

potężniejsze od Niego; to On sam, działając zgodnie z wolą 

Ojca, zrozumiał, że nadeszła Jego godzina i przyjął ją 

dobrowolnie z synowskim posłuszeństwem oraz z 

nieskończonej miłości do ludzi:  Jezus wiedząc, że nadeszła 

Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy 

swoich na świecie, do końca ich umiłował. (J 13,1)      

                                                 Raniero Cantalamessa 
 

 

WIELKOPOSTNA JAŁMUŻNA/ 

'SHARE LENT- Oprócz ducha 

modlitwy i umartwienia w Wielkim 

Poście, Kościół prosi wiernych o 

jałmużnę - o ofiary i dobre uczynki.  

Podzielmy się chlebem z tymi, co go nie mają!  Bóg zapłać 

za złożone dzisiaj ofiary na ten cel. 
 
DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek Wielkiego Postu 

o godz. 5:30 pm. Zapraszamy do udziału. 
 
GORZKIE ŻALE - Zapraszam do udziału w Gorzkich 

Żalach każdą rodzinę, choć jeden raz w czasie Wielkiego 

Postu. Nabożeństwo Gorzkich Żali odbywa się w niedzielę 

o godz. 3:00 pm.  

SKLEPIK W SALI PARAFIALNEJ JEST OTWARTY– do 

nabycia kartki wielkanocne, palmy oraz pisanki. Zapraszamy! 
 
PROGRAMY POSŁUGI NA WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTA 

DLA LEKTORÓW I POSŁUGUJĄCYCH W PROCESJI - są 

już gotowe do odebrania w zakrystii. 
 

KAWA I CIASTO – Grupa Św. Jana Pawła 

zaprasza nas dzisiaj  do Sali na kawę i pyszne 

ciasto. Natomiast Rodzice ministrantów 

zapraszają nas w przyszłą niedzielę tj. 2 kwietnia.  
 

POCZTA ŚWIĄTECZNA – 29 marca wysłana zostanie poczta 

świąteczna do wszystkich Parafian.  
 

WYSTAWA W SALI PARAFIALNEJ - 2 

KWIETNIA - z okazji rocznicy śmierci Jana 

Pawła II zapraszamy do Sali Parafialnej na 

wystawę pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły 

Gramatyka Życia". Wystawa została 

przywieziona z Instytutu Pamięci Narodowej 

w Rzeszowie. Gorąco polecamy! 
 
MSZA KRZYŻMA - w Katedrze  pod wezwaniem Św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej, 4 kwietnia  o godz. 7:30 pm. Po 

homilii następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. W tej 

liturgii biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i 

konsekruje krzyżmo. Te oleje używane są podczas sprawowania 

sakramentów w ciągu całego roku. 
 
WSPIERAMY ZIEMIĘ ŚWIĘTĄ – w Wielki Piątek, 7 

kwietnia, podczas Liturgii wierni składają ofiarę na utrzymanie 

obiektów sakralnych w Ziemi Świętej. Koperty będą dostępne w 

przyszłą niedzielę.  
 
UWAGA! BIURO PARAFIALNE BĘDZIE NIECZYNNE – w 

czwartek 6 kwietnia i w piątek 7 kwietnia. W sprawach ważnych 

prosimy o kontakt telefoniczny z biurem i pozostawienie 

wiadomości. 
 
ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNY OBIAD - 16 kwietnia o 

godz. 16:00. Bilety do nabycia w biurze parafialnym, oraz po 

Niedzielnych Mszach Św. Cena biletu: $25 od osoby - dzieci do lat 

10 mają wstęp wolny. W cenie biletu: obiad, kawa, herbata i ciasto. 

Cały dochód przeznaczony będzie na remont kuchni parafialnej. 
 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE - 43 Facer 

Street, Zaprasza w Piątki na smażoną rybę godz. 4-7 p.m. oraz na 

Food Festiwal, który odbędzie się 2-go kwietnia w godz. od 11:00 

a.m. - 2:00 p.m. Zapraszamy! W kwietniu nie będzie zebrania. 
 
 

ODESZŁY DO PANA:  Laura Richter  – pogrzeb 

odbył się 16 marca. Irena Skowroński – pogrzeb 

odbył się 22 marca. Wieczny odpoczynek racz mu 

dać Panie…Eternal rest grant unto him o Lord... 

 
 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU 

FOR YOUR CONTRBIUTION IN CHURCH 

SUPPORT: 

March 12:  Sunday - $2,267, Reno. - $150;  

March 19: Sunday – $2,599, Reno. - $260; Kitchen 

Reno. $190; Share Lent -$25 

 



26. III. &  2 IV. 2023 

V SUNDAY OF LENT 

PALM SUNDAY 
 

SECOND COLLECTION FOR SHARE LENT-

TODAY - As Lent returns every year, we are called upon 

with a special sense of urgency to share our financial means 

and help those in need by giving to a charitable organization 

that seeks to build a world of justice. Special envelopes are 

available at the back of the church.  

 

PALM SUNDAY - is a Christian 

celebration that marks the 

beginning of the Holy Week 

leading to Easter Sunday. It 

commemorates Jesus' triumphant 

entrance into Jerusalem, when 

people laid down palms and 

branches in front of him as a sign 

of honor. In modern times, churches hold Palm Sunday 

services in which worshippers are given a palm branch. The 

celebration involves singing hymns, reading Scripture, and 

sometimes even a procession with the palms. Palm Sunday 

is a reminder of the selfless love Jesus showed by laying 

down his life for us, and it is a time to reflect on our own 

lives and how we can show that same love to those around 

us. Palm Sunday is the day we remember and celebrate the 

day Jesus entered Jerusalem as Savior and King. As Jesus 

rode a donkey into the town of Jerusalem, a large crowd 

gathered and laid palm branches and their cloaks across the 

road, giving Jesus royal treatment. The hundreds of people 

shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who 

comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest 

heaven!" 
 
CHRISM MASS - will be celebrated at the Cathedral of St. 

Catherine of Alexandria on Tuesday, April 04 at 7:30pm. 

All are welcome. 
 
HOLY WEEK AND EASTER SCHEDULE - for lectors, 

and ushers. They are ready to be picked up in the sacristy. 
 
GOOD FRIDAY COLLECTION - for the Holy Land on 

Friday, APRIL 7th.  Special envelopes will be available next 

Sunday. 
 
EASTER PARISH GATHERING - APRIL 16 – at 4:00 

pm in the Parish Hall. Tickets $25 per person are being sold 

at the Parish office and after Sunday Masses. Children 10 

and under come free. Included in the price of the ticket is a 

hot dinner, dessert, coffee, and tea. All proceeds will go 

towards the renovation of the Parish kitchen.  
 
PARISH OFFICE WILL BE CLOSED - Thursday, April 

6th, and Friday, April 7th. In case of emergency call the office 

and leave the message. 
 
EASTER PROGRAMS WILL BE 

MAILED OUT - to all Parishioners on 

Wednesday the 29th of March. 

 

 

NTENCJE MSZALNE/MASS INTENSIONS 
 
 
26. III. – PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

                          FIFTH SUNDAY OF LENT 

   8:30 am + Janinę Przybyciński – Josephine i Weronika Dec 

 10:00 am + Ofiary Katynia i Tragedii Smoleńskiej - KPK Niag. 

 11:30 am + Alexandra Kedzierski – Mama and family 

   3:00 pm Gorzkie Żale/Lenten Devotion in Polish 
 

   28. III. WTOREK /TUESDAY     

   9:00 am + Franciszka Furman – Dzieci i wnuki  
 
29. III.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm - Nabożeństwo do MBNP 

   6:30 pm + Wojciecha Nowak - Przyjaciel   
  
30. III. CZWARTEK/THURSDAY 

   9:00 am – Dusze w czyśćcu cierpiące – Teresa 

                 + Zofię Gębski - Maciej 
 
31. III. PIĄTEK/ FRIDAY  

   5:30 pm – DROGA KRZYŻOWA 

   6:00 pm  + Józefę Kartowicz ( (17) – Syn 

                  + Krystynę Słowikowską (22) - Córka 
 
01. IV. SOBOTA/SATURDAY  

   9:00 am + Dusze w czyśćcu cierpiące - Urszula 

   5:30 pm + Tadeusza Korab – Żona z rodziną 
 
02. IV. NIEDZIELA PALMOWA/PALM SUNDAY     

   8:30 am + Tomasza Malinowskiego (1 rocz.) - Rodzina 

 10:00 am + Adama Komor – Syn z rodziną 

                 +  Krystynę Wójcik (1) – Mąż z rodziną 

 11:30 am + Stefan Kobiela & Aleksandra Kędzierski -Janina 

   3:00 pm - Gorzkie Żale/Lenten Devotion in Polish 
 
04. IV. WTOREK /TUESDAY  

   9:00 am  + Leokadię Szpilewski – Basia z rodziną 
 
05. IV.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm - Nabożeństwo do MBNP 

   6:30 pm + Mariusza Jana Majerskiego – Rodzina 
  
06. IV. WIELKI CZWARTEK/HOLY THURSDAY  

   6:00 pm - Liturgia Wieczerzy Pańskiej 

   7:00 pm – 8:00 pm – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 
07. IV. WIELKI PIĄTEK/GOOD FRIDAY 

   3:00 pm – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

   4:00 pm – 6:00 pm – Adoracja Najświętszego Sakramentu  

   6:00 pm – UROCZYSTA DROGA KRZYŻOWA 
 
08. IV. WIELKA SOBOTA/HOLY SATURDAY  

   9:00 am – Nie ma Mszy św./No Mass 

 11:30 am – 3:30 pm – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

   1:00 pm - 3:00 pm - Święcenie Pokarmów /Food Blessing 

   8:00 pm – Liturgia Wigilii Paschalnej 
 
09. IV. – NIEDZIELA WIELKANOCNA/EASTER SUNDAY 

   7:00 am – REZUREKCJA - Za Parafian żyjących i zmarłych 

 10:00 am + Stanisława Nowakowskiego - Rodzina 

 11:30 am For + Ewa Wielopolski – Family 
 
 


