
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program na Wielki Post 

w Roku św. Józefa 

 
Parafia św. Eugeniusza de Mazenod 

1252 Steeles Ave. W 
Brampton, ON 

L6Y 0A9 
 

www.demazenod.org 
 

 

 

 
 
 

Środa Popielcowa  
17 lutego 2021 

 
Wieczorna modlitwa ze św. Józefem 

od Poniedziałku do Piątku o godz. 21:00 
 

Droga Krzyżowa 
Poniedziałek o godz. 18:00 dla dzieci 

Czwartek o godz. 18:00 w języku angielskim 
Piątek o godz. 18:00 w języku polskim 

 
Gorzkie Żale 

Niedziela o godz. 17:00 
 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Piątek o godz. 15:00 

 
Godzinki o Męce Pańskiej 

Środa, Piątek o godz. 8:00 
Niedziela o godz. 7:30 

 
Spowiedź 

po wcześniejszej rejestracji na stronie 
internetowej 

 
Rekolekcje Wielkopostne 

w języku polskim 
21 – 24 marca 2021 

 
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 

7 – 9 marca 2021 
 

Niedziela Palmowa 
28 marca 2021 

 
 

Wszelkie zmiany lub wyjaśnienia będą podane w 
biuletynie parafialnym. 

 
 

 

 

Modlitwa papieża Jana Pawła II do św. Józefa 
 

Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco 
Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi  
i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła  
za głosem powołania. 
 
Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca 
spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych 
człowieka. 
Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż 
cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. 
Patronie umierających, naucz sztuki umierania  
dla siebie na co dzień, aby zawsze być gotowym  
na radosny powrót do domu Ojca. 
 
Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny,  
zła i nienawiści. Opiekunie Kościoła św., Tobie 
oddaję cały Kościół. Amen. 
 

Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie 
 

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin 
chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem 
oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice  
i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie. 
Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich 
rodzin. 
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z 
niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im 
dziecko. 
Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy 
radością, za młodzież, w której budzi się miłość,  
i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują 
się do małżeństwa. 
Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się  
do domu Ojca. 
Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by  
nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali 
życzliwej opieki. 
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą  
do rozwodu. 
Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się 
prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. 
Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski 
miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą 
ewangelicznych błogosławieństw. Amen. 


