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Duszpasterstwo Polaków Prowadzą 
         Księża Chrystusowcy                                                                                                                             
   

  Ks. Waldemar MATUSIAK, TChr  
                                      /Proboszcz/ 
 

  Ks.  Pawel Marek, TChr  
                                 /Wikariusz/ 
   

  Dk. Andrzej Rychlicki  

 

 

Z powodu wprowadzenia nakazu pozostania w domu w prowincji Ontario, w kościołach nie odprawia 
się Mszy św. z udziałem wiernych.  
 

Przyjęte intencje Mszy św. 
odprawiane są przez naszych kapłanów podczas prywatnych Mszy. 
 

Niedzielna Msza św. 
Odprawiana w naszym kościele o godz. 10:30 jest dostępna na kanale YouTube. Należy wybrać: 
Parafia Matki Bożej Królowej Polski Scarborough  
lub https://www.youtube.com/channel/UCemo3yyuIHXWnp2ak3y_KPg 
 

Obrzęd Komunii św. poza Mszą św. 
Sobota w godz. 18:00-19:00. 
Niedziela w godz. 11:30-13:00. 
W kościele może jednorazowo wejść tylko 8 osób. Wszystkich przebywających w świątyni 
obowiązują poprawnie założone maski. 
 

Modlitwa duchowej Komunii Świętej: 
Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko                            
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź 
przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą 
się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. 
 

Spowiedź święta  
Do sakramentu spowiedzi można przystąpić od poniedziałku do soboty (począwszy od 1 maja)                       
w godz. 18:00-18:45.  
 
Przydatne strony: 
http://mateusz.pl/czytania/2020/ (Codzienne czytania Pisma Świętego w j. polskim) 
https://www.stmichaelscathedral.com/live/ (Msze św. odprawiane przez ks. Kardynała Tomasza Collins’a) 
https://www.archtoronto.org (bieżące wiadomości, informacje dotyczące transmisji Mszy św., itp.) 
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25 KWIETNIA 2021                                               IV NIEDZIELA WIELKANOCY 
 

Sobota  24 kwietnia 2021  
1) for Steven PEREIRA on his 85th birthday – for God’s blessing                     
Modl. wiernych: † Pascoal PEREIRA (36. roczn. śm.)  

2) dziękczynna za dar życia i włączenie do Kościoła dla Anny                        
z okazji urodzin  

Modl. wiernych: o potrzebne łaski dla Katarzyny z okazji rocznicy urodzin  
                                                                                                                      (Rodzice) 

NIEDZIELA 25 kwietnia 2021   

1)   † Andrzej DWORAK (2. roczn. śm.)                                                           

2)   † Jan Konstanty RODOWICZ                                  (Rodzina)                                                                                                                                           

3)  † Mikołaj KUSZNIR                                                     (Córka)                          
4) o zdrowie dla Krzysztofa SUCHODOLSKIEGO i opiekę Matki 

Bożej Nieustającej pomocy 
Modl. wiernych: w intencji Aliny i Eugeniusza BOGDAN w 64. rocznicę 

ślubu 
Intencja przyjęta w Newmarket 
 † Władysław MAZUR (4. roczn. śm.)  
  

Poniedziałek  26 kwietnia 2021  

1) za Parafian                                                                            
 

Wtorek 27 kwietnia 2021  

1)   † Czesław SKRZYNIARZ (8. roczn. śm.)                                                                                                                          
2) †† z rodziny STYPKA: Władysław, Janina, Władysław (syn) 
            

Środa   28 kwietnia 2021  

1) dziękczynna z okazji 20. roczn. ślubu Joanny i Jarosława 
SUSÓW 

 

Czwartek  29 kwietnia 2021 
1) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa 

dla dobroczyńcy 

2) dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Doroty, Andrzeja i Lesława 

 

Piątek  30 kwietnia 2021 

1) †† Władysław i Anna KALETA                                              
2) z podziękowaniem Opatrzności Bożej, z prośbą o dalsze łaski                        

i opiekę Matki Bożej oraz Anioła Stróża dla Marko            (Babcia) 
 

I Sobota  1 maja 2021  
1)   Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata  
2) †† Barbara & Marian MARCHUT                                   (M. Marchut) 
3) †† Jadwiga RYNKIEWICZ i Teresa EKANAYAKA              (Rodzina)     
                                                                                                                                                                  

Niedziela 2 maja 2021     
1)   † Jan MAŁKOWSKI (w roczn. śm.)                                   (Córka z rodziną)                                      

2)   †† Rodzice: Teodora i Wacław CIESIELSKI, Brat: Marian 
CIESIELSKI, Siostra: Cecylia CIESIELSKA                                                                                                              

3)  † Stanisława KUSZNIR                                                       (Córka)                          
4) dziękczynna o łaskę zdrowia i za szczęśliwy pobyt i powrót                             

z wakacji dla dzieci  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA POPRZEZ CHRZEST                 
w ubiegłym tygodniu zostały włączone dzieci: 

Maxon John – syn Michelle i Simona 

Maria Aneta – córka Victorii i Karola 
Dzieciom i rodzicom życzymy błogosławieństwa Bożego i wielu łask. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych dla pary, 

która przyjęła sakrament małżeństwa: 

Andrea McKenzie i Davida Stawowczyka 

 

OREMUS PRO INVICEM. W naszej codziennej modlitwie za 
chrystusowców w tym tygodniu polecamy Bogu: 
 Sobota, 24 kwietnia, ks. Mateusz Szleger 
  Niedziela, 25 kwietnia, ks. Andrzej Totzke 
  Poniedziałek, 26 kwietnia, ks. Edward Traczyk 
  Wtorek, 27 kwietnia, ks. Karol Twarowski 
  Środa, 28 kwietnia, ks. Jacek Walkiewicz 
  Czwartek, 29 kwietnia, ks. Jacek Wesołowski 
  Piątek, 30 kwietnia, ks. Tadeusz Winnicki 
  Sobota, 1 maja, ks. Robert Wojsław 
  Niedziela, 2 maja, ks. Hubert Zasada 
 

ZAMKNIĘCIE KOŚCIOŁA 
Dramatyczna sytuacja sanitarna doprowadziła do trzeciego już 
zamknięcia kościołów i innych miejsc modlitwy w całym Ontario. Nasz 
kościół będzie zamknięty do piątku, 30 kwietnia. Istnieje możliwość 
prywatnej modlitwy w kościele w godz. od 9:00 do 16:00. Wejście 
przez biuro parafialne. Od 1 maja będzie obowiązywał następujący 
program: UWAGA: w kościele nie może być więcej jak 8 osób! 
 

Sobota, godz. 18:00 do 18:45 – spowiedź święta 
 godz. 18:00 do 19:00 - obrzęd Komunii św. poza Mszą św. 
 godz. 19:00 - litania loretańska 
 

Niedziela, godz. 10:30 – Msza św. transmitowana przez internet 
 Godz. 11:30 do 13:00 – obrzęd Komunii poza Mszą św. 
  

Poniedziałek – piątek, godz. 18:00-18:45 – spowiedź święta 
 Godz. 19:00 – litania loretańska 

Od poniedziałku do piątku nie będzie udzielana Komunia św. 
 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 
Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Dobrego Pasterza, która przypomina                  
o potrzebie ciągłej troski o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
Mówiąc do apostołów: „proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników 
na swoje żniwo” (Łk 10, 2) Jezus czyni nas współodpowiedzialnymi 
za dzieło budzenia, kształtowania i pielęgnowania nowych powołań. 
Poniżej jest tekst modlitwy o powołania, który powstał w środowisku 
polonijnym. Sięgnijmy do niego i bardzo często módlmy się o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza w nadchodzącym 
tygodniu, który w całym Kościele jest tygodniem modlitw o nowe 
powołania. 
 

MODLITWA O POWOŁANIA 
Dam wam pasterzy według serca Mego... 
Tak obiecałeś, Panie, swojemu ludowi, 
że nigdy nie pozostawisz go bez pasterzy, 
którzy zawsze będą go gromadzili i prowadzili. 
Kościół jako Lud Boży, nieustannie doświadcza spełniania się tej 
prorockiej zapowiedzi i z radością za to Tobie dziękuje. 
Dziś, kiedy tyle wspólnot cierpi z powodu braku kapłanów, 
zakonników i zakonnic, ośmielamy się gorąco Ciebie prosić, byś 
poruszył serca wielu młodych ludzi. 
Zaproś ich do szczególnej przyjaźni z Tobą tak, by dzięki niej, 
zdecydowali się być robotnikami w Twojej winnicy. 
Błogosław naszym rodzinom, by były środowiskiem wzrostu wiary i by 
tworzyły klimat sprzyjający decyzjom całkowitego oddania się Tobie. 
Wejrzyj także na naszą wspólnotę polonijną, która jest tak bliska Tobie 
przez wspólne doświadczenie emigracji i wezwij z niej ludzi gotowych 
szerzyć Twoje Królestwo, aż po krańce świata. 
Królowo Apostołów i Królowo Polonii Zagranicznej – módl się za nami! 



RAPORT FINANSOWY 
Do dzisiejszego biuletynu jest załączony raport finansowy parafii za 
rok kalendarzowy 2020. Dziękujemy wszystkim Parafianom za 
systematyczne wspieranie naszego kościoła, które nie zmniejszyło 
się mimo całych miesięcy zamknięcia, kiedy w kościele nie była 
sprawowana publiczna liturgia. Parafianie wszelkimi możliwymi 
kanałami przekazywali kolejne datki na utrzymanie naszego dzieła. 
Do dnia dzisiejszego aż 125 rodzin nie odebrało zestawów kopert na 
rok 2021, co może oznaczać, że utraciliśmy ich, jako parafian i 
potencjalnych dobrodziejów kościoła. Miejmy ciągle w naszych 
sercach naszą wspólnotę, która po dotkliwych i wciąż trwających 
ograniczeniach, będzie powoli się odradzała. Niech nas wspiera 
swoimi modlitwami św. Józef, którego często wzywamy do 
orędownictwa w przeżywanym obecnie Roku św. Józefa.  
Święty Józefie, Patronie nasz, módl się za nami! 
 

DZIEŃ MATKI 
Z okazji Dnia Matki mamy zaplanowane aż trzy Msze św. w intencji 
naszych Matek. Każda osoba, która chce włączyć swoją Matkę do tej 
modlitwy Kościoła, jest proszona o podanie imienia Matki oraz 
informacji czy żyje, czy przeszła już do wieczności. Przy Matkach 
zmarłych wystarczy zaznaczyć krzyżyk. Do tego posłużą nam koperty, 
które dziś można znaleźć przy wejściu do kościoła.  
 

MSZE PRYMICYJNE 
Towarzystwo Chrystusowe przyjmuje ofiary na Msze prymicyjne 
swoich dwóch neoprezbiterów, którzy przyjmą święcenia kapłańskie 
w maju tego roku. Każdy z nich jest zobowiązany do odprawienia 15 
Mszy św. zbiorowych w intencjach, podanych przez naszych 
Dobrodziejów, którzy często są naszymi Parafianami. Parafialna 
księga intencji jest wypełniona do końca września, stąd spróbujmy 
skorzystać z tej możliwości zamówienia Mszy św. 
 

WSPARCIE DLA ZIEMI ŚWIĘTEJ 
W Wielki Piątek w całym Kościele były zbierane ofiary na rzecz 
chrześcijan w Ziemi Świętej.  Nasza wspólnota zebrała $3,030.00. 
Bardzo serdecznie dziękujemy w ich imieniu. Wyznawcy Chrystusa                
w Jego ojczyźnie od dawna borykają się z różnymi trudnościami. 
Obecna sytuacja jeszcze je powiększyła. Najnowsze informacje                        
z życia chrześcijan w Ziemi Świętej można znaleźć na stronie 
Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej  www.custodia.org. 
 

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 
Wszystkich Parafian prosimy, aby przypomnieli sobie czy wypełnili już 
obowiązek odbycia spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź w naszym 
kościele jest dostępna od poniedziałku do soboty, w godz. 18:00 do 
18:45, począwszy od 1 maja. 
 

SERWETKI DO DEZYNFEKCJI 
W kościele w ławkach znajdują się serwetki do dezynfekcji. Zachęcam 
do używania ich. Można przetrzeć miejsca, które były dotykane a 
zwłaszcza klamki przy wejściu i wyjściu z kościoła. 
 

LITURGIA SŁOWA dzisiejszej niedzieli ukazuje Pana Jezusa jako 
Dobrego Pasterza.  
Dobry Pasterz to ktoś, kto całym sobą służy owcom: prowadzi je, 
pilnuje, karmi, poi, a gdy trzeba, opatruje, nosi, przytula. Swoją troską 
obejmuje wszystkie potrzeby stada i każdej owcy. Pan Bóg stara się 
umożliwić nam spotkanie ze sobą w naszej codzienności. Dlatego stał 
się człowiekiem, żyje wśród nas i dlatego posyła wciąż do nas ludzi, 
przez których nieustannie działa w Kościele i w świecie. 

 
Celem naszej parafii jest zebranie: $19,000. 

Do tej pory udało nam się zebrać: $3,415 
Wspieraj powołania za pośrednictwem ShareLife 
Wspierając ShareLife, pomagasz kształcić naszych przyszłych 
kapłanów. Składając ofiarę na rzecz ShareLife inwestujesz                                  
w przyszłość naszego kościoła, wspierając 54 seminarzystów                                
z St. Augustine’s Seminary i z Redemptoris Mater Missionary 
Seminary w bieżącym roku akademickim. 

(ogłoszenie przygotowane przez biuro ShareLife) 
 

DRODZY PARAFIANIE, 
W imieniu Duszpasterzy oraz Komisji Finansowej załączamy 
Sprawozdanie Finansowe za rok 2020. 
Chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowania i wdzięczność dla 
wszystkich Parafian i gości, za szczodrą ofiarność, szczególnie w tak 
trudnym roku pandemii. Regularne cotygodniowe składki, świąteczna 
ofiarność oraz inne donacje – wszystko to składa się na nasz 
całoroczny przychod.  W tym roku z powodu pandemii otrzymaliśmy 
pomoc rządową, która w dużej części pomogła pokryć wypłaty 
pracowników naszego kościoła.  Z powodu pandemii wydatki nasze 
ograniczały się do utrzymania kościoła i koniecznych napraw tj. 
łazienki na dole czy zakup maszyny do odśnieżania.  Wydatki 
związane z działalnością kościoła zostały pokryte, a na koncie 
bankowym na koniec roku mieliśmy $190,192.45. 
Otrzymaliśmy również wiadomość o zakończeniu procesu 
spadkowego po śp. Jerzym Mączyńskim z roku 2003 a zapisana 
naszej Parafii cześć spadku będzie zachowana w formie inwestycji                  
w archidiecezji, a w przyszłości będzie służyła naszej parafii. 
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za ofiary na 
potrzeby naszego kościoła. Zachęcamy, aby również ofiary 
przekazywać elektronicznie z konta czekowego lub używając karty 
kredytowej: 
https://community.archtoronto.org/ 
 

Sprawozdanie finansowe z działalności sali parafialnej w 2020r. 
Dochody: kawiarenka i sala parafialna                                $4,592.55  
Wydatki kościelne:                                                                 2,339.42  
Stan gotówki na 31 grudnia 2020                                          5,340.00  
Fundusz Rezerwowy stan na 31 grudnia, 2020                          27,005.20 
 

        
 
 

 

DROGI PARAFIANINIE - PRZEPROWADZIŁEŚ SIĘ, ZMIENIŁEŚ 
NUMER TELEFONU – POWIADOM NAS! 

NIE NA LIŚCIE PARAFIAN? – DOKONAJ ZAPISU! 

==================================================== 
 

Dbajmy o siebie nawzajem 

Zasłoń usta i nos! 
 

W kościele obowiązują maski 

lub inne osłony twarzy. 

 

http://www.custodia.org/
https://community.archtoronto.org/

