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 MASS INTENTIONS 
  

          LENT – WIELKI POST 
 

 

Monday – Mar. 15 
 

8:00 A.M. (P)-  For peace and justice in Poland   – A. Caruk  

Tuesday – Mar. 16 
 

8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help 

†  Tadeusz Śpiewak      – D.R. Antczak  

Wednesday – Mar. 17 

8:00 P.M. (E)† Tadeusz Śpiewak – M.S.Chmiel  

7:00 P.M. (P) Nowenna do M. Bożej Nieustającej Pomocy 

-  O błog. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Kasi w dniu urodzin 

-  O światło Ducha Świętego, opiekę Maryi i Św. Józefa dla 

   wszystkich dzieci z rodziny 

-  O potrzebne łaski dla męża i syna 

-  O Opatrzność Bożą, opiekę Maryi dla Małgorzaty – Mama 

-  O łaskę bratniej miłości i jedności w naszej parafii 

                             – Arc. Matek Chrześijańskich 

†  Maria Kowalczyk                                – Córka  

†  Emilia Sokołowska w 3 rocz. śmierci        – Syn z rodz.  

†  Bronisław Czerwiński                          – Rodzina  
 

Thursday – Mar. 18 

8:00 A.M. (E) † Mieczysław Kędziora    – Daughter Halina   

8:30 A.M. (E) – STATION OF THE CROSS  
 

Friday – Mar. 19 – THE SOLEMNITY OF ST. JOSEPH 

8:00 A.M. (E) †  Wacław Ciosk                – J. Gałecka 

6:30 P.M. (P) – DROGA KRZYŻOWA       – Ministranci 

7:00 P.M. (P) – Za Polskę wierną Bogu, Krzyżowi,  

   Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu 

-  O Boże błog. i opiekę Św. Józefa dla mamy Józefy 

-  O Boże błog. i opiekę Św. Józefa dla Diany w rocz. urodzin  

-  O błog. Boże i opiekę patrona w dniu imienin      – Żona  

-  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla syna Konrada w 

   walce z nałogami 

-  O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Piotra i Pawła w 

   dniu urodzin                               – Siostra z rodz. 

†† Józef Pawelec i Józef Kmiecik                  – Rodzina       
 

Saturday – Mar. 20 
 

5:00 P.M. (P)  -  Za Parafian  
 

Sunday – Mar. 21 – 5TH SUNDAY OF LENT 
 

 8:30 A.M. (P) †† Marek i Kazimierz Zaczyk      – Rodzina 

10:00 A.M. (E) -  Thanksgiving in the int. of son on his B-day  

11:30 A.M. (P) †† Halina i Józef Płaczek          – Rodzina  

12:30 P.M. (P) -  GORZKIE ŻALE 
  

*** 

 

♦ Stations of the Cross in English every Thursday of Lent at 

8:30 am.  

♦ Stations of the Cross in Polish every Friday of Lent at 6:30 

pm. 
 

**************************** 

Sunday Offerings - Niedzielne tace,  Mar. 07, 2021  

Offertory:                                $ 5,305.00;   

Building Fund:                             $ 515.00; 

Seminary Education:                         $80.00 

Thank you for your generous and faithful support!  
 

**************************** 

 
 

ST. JOSEPH – SPOUSE OF THE VIRGIN MARY – 

SAINT PATRON OF CANADA 

 

Little is said of St. Joseph in the Holy Scriptures. We have 

no biography nor do we have a complete testimony of his 

life. This observation already announces the great 

qualities of this man:  those of humility, service and 

discretion. His principle of life rested in the search for the 

glory of God. 

It is often said of Saint Joseph that he was a hardworking 

man, an exceptional father figure, living his daily life with 

fullness while keeping his heart in God. He obeyed the 

laws of Moses and worked with fervor to fulfill the needs 

of the Holy Family. Like Mary, he lovingly watched over 

the Lord while he grew. Keeping his trust in God, he did 

not despair in doubt during the long years of Jesus’s 

formation. Patiently, he taught Jesus the trade of 

carpenter, thus helping to the human development of the 

Son of God. 

Saint Joseph is, one might think, a man of rare fineness. 

Joseph wanted to preserve the reputation of Mary. He did 

not try to elevate himself by disgracing his neighbor. 

♦♦♦ 

NOTE FROM PARISH COUNCIL 
 

We ask you to join us in prayer and fasting on 

Thursday, March 18th, the vigil of the Feast of St. 

Joseph for Father Adam Wróblewicz, C.R. 
  

      Members of the Parish Council 

♦♦♦ 



14 MARZEC 2021 – CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
  

 

 

 

 

OD RADY PARAFIALNEJ 
 

Prosimy, aby w trosce o Ks. Adama Wróblewicza, 

C.R.  złączyć się z nami w modlitwie i poście 18 marca, w 

wigilię Święta Świętego Józefa.  
  

 Członkowie Rady Parafialnej 

♦♦♦ 

19 MARCA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, 

OBLUBIEŃCA  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

19 marca obchodzimy uroczystość 

św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny. W roku poświęconym 

św. Józefowi, święto to ma 

szczególny wymiar. Ojciec Święty 

zachęca do modlitwy o 

wstawiennictwo Św. Józefa i „do 

naśladowania jego cnót i jego 

zaangażowania”. Wielkość Św. Józefa polega na tym, że był on 

Oblubieńcem Maryi i ziemskim Opiekunem Jezusa. Jak mówi 

św. Jan Chryzostom «stał się sługą powszechnego zamysłu 

zbawczego», błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem 

Kościoła Katolickiego», papież Pius XII przedstawił go jako 

«Patrona robotników», a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna 

Zbawiciela». Wielu ludzi przyzywa go jako «Patrona dobrej 

śmierci».  

Choć ani jedno słowo św. Józefa nie zostało zapisane w Piśmie 

Świętym, to jego milczący przykład posłuszeństwa, wierności i 

troskliwej opieki nad Jezusem i Maryją sprawiły, że stał się 

jednym z ukochanych świętych wielu katolików. Św. Józef jest 

przede wszystkim tym, który wsłuchuje się w Boży głos, 

wykonuje Boże polecenia. Jednocześnie jest niekwestionowaną 

głową rodziny – to właśnie do niego anioł kieruje polecenia o 

tym, by wziął Maryję do siebie, by zabrał rodzinę i uciekał do 

Egiptu, a potem informuje o tym, że może już bezpiecznie 

wrócić do swojego kraju. 
 

O Józefie mówią ewangelie i to bardzo skromnie. Poświęcają 

mu w sumie 26 wierszy wspominając 14 razy jego imię. Józef 

miał pochodzić z rodu Dawida, na co wskazuje genealogia 

przedstawiona przez św. Mateusza, choć ewangelia Łukasza 

mówi, że jest to rodowód raczej Maryi. Bibliści łączą obydwie 

tradycje mówiąc o rzeczywistych przodkach Najświętszej 

Maryi Panny i, dopiero przez małżeństwo z nią, o prawnych 

przodkach Józefa. Józef nie posiadał żadnego majątku i 

utrzymywał się z pracy własnych rąk, jako stolarz lub cieśla, 

mieszkając w Nazarecie. Kiedy przeszedł próbę czasu (chciał 

się usunąć na bok) odczytując wolę Bożą co do roli Maryi jako 

Matki Boga, poślubił Maryję i przejął obowiązki opiekuna 

Jezusa. Był przy narodzinach Jezusa w Betlejem. W 

niebezpiecznej dla dziecka chwili (rzeź niewiniątek z rozkazu 

Heroda) wyemigrował z rodziną do Egiptu, by po śmierci 

Heroda powrócić do rodzinnego Nazaretu. Później widzimy 

jeszcze Józefa wraz z rodziną pielgrzymującego do 

Jerozolimy, gdzie zagubił się dwunastoletni wtedy Jezus, 

którego ostatecznie odnaleziono w świątyni. Od tej pory, 

w Nazarecie miał się zająć dalszym jego wychowaniem. 

Tyle Biblia o Józefie. Nic nie wiadomo o jego śmierci.  
 

Nabożeństwo do Św. Józefa zaczęło się rozwijać w 

trzecim lub czwartym wieku, jednak w modlitewniku 

„Pieta” można znaleźć modlitwę do Opiekuna Jezusa 

datowaną na… rok 50! 
 

Modlitwa do Św. Józefa 
 

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest 

tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci 

wszystkie moje sprawy i pragnienia.  

O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne 

wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna 

wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany 

Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje 

dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze 

wszystkich ojców. 

O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się 

kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach 

zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy 

On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w 

moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś 

Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał 

moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie 

odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen. 

           ♦♦♦ 

I Komunia Święta – 2021 

Katecheza dzieci przygotowujących się do    

I Komunii Świętej  we wtorek, 16 marca 

o godz. 6:00 wieczorem.  

           ♦♦♦ 
 

DROGA KRZYŻOWA  

W Wielkim Poście w każdy piątek o godz. 

6:30 wiecz.  

• 19 marzec:  Ministranci 

• 26 marzec:  Młodzież 

            ♦♦♦ 

GORZKIE ŻALE - w każdą Niedzielę Wielkiego Postu  

o godz. 12:30 (bezpośrednio po Mszy św.). 

            ♦♦♦ 
KWIATY NA WIELKANOC  

JAKO DAR MODLITWY  

ZA ZMARŁYCH 

Zachęcamy wiernych do składania ofiar na kwiaty z 

okazji świąt Wielkanocnych dla uczczenia pamięci 

naszych drogich zmarłych. Msza św. w ich intencji 

będzie odprawiona w Niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego 4 kwietnia o godz. 10:00 w j. angielskim i 

11:30 rano w j. polskim. Niech Chrystus 

Zmartwychwstały da im nowe życie w swojej chwale.  

https://pl.aleteia.org/tag/modlitwy-na-rozne-okazje/

