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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43) 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu  
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1-2.16-17.22-23) 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4) 

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus  

 
EWANGELIA (J 20,1-9) 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

                Pusty grób znakiem życia 
 
Grób jest pusty. Spowija go głęboka cisza 
poranka. A jednak wokół jest tyle ruchu. 
Maria, Piotr, Jan biegają, szukają, stawiają 
sobie w sercu pytania: Co znaczy ten pu-
sty grób? Co się wydarzyło? Gdzie jest 
ciało Jezusa? Maria w swoim wielkim bólu 
patrzy zewnętrznie, powierzchownie, nie 
wchodzi do grobu, widzi jedynie odsunię-
ty kamień. Piotr patrzy uważnie, racjonal-
nie, wchodzi do grobu, zauważa każdy 
szczegół. Jan wchodzi do grobu i patrzy 
oczami serca, oczami wiary. Wchodzi do 
pustego grobu i już wie:  
                      

Pan zmartwychwstał! 
 

Jezu, prowadź i mnie od spojrzenia  
zewnętrznego przez racjonalne do  
spojrzenia serca, którym jest wiara  

w Twoje zmartwychwstanie.  

Poniedziałek 13 kwietnia 

8:00 dziękczynna w intencji córki Agnieszki 

  - ojciec 

9:30 za śp. Barbarę Wawrusiak w 11 rocznicę 

 śmierci – Lucy Dworak z rodziną 

11:00 za śp. Bronisławę i Antoniego Szostek  

 oraz za dusze w czyśćcu cierpiące – córka   

13:00 za śp. Stanisławę i Bolesława Stachal  

 oraz za zmarłych z rodziny Stachal  

 i Baran - córka z rodziną  

14:30 za śp. Leona Antkowiaka w 17 rocznicę  

 śmierci - córka z rodziną 

Wtorek 14 kwietnia  

8:00 za śp. Zofię i Romualda Dudarew – córka   

19:00 za śp. Władysławę i Michała Ilnickich 

 – córka z rodziną  

Środa 15 kwietnia  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 z okazji 85tych urodzin Marianny  

 - mąż z dziećmi i wnukami  

 za śp. Danutę i Stanisława Bednarczyk   

19:00 Intencje Zbiorowe 

Czwartek 16 kwietnia 

8:00 za śp. Rozalię Lizoń w 18tą rocznicę 

 śmierci - syn z rodziną 

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla córek; Teresy i Janiny 

       z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci i wnuków – mama  

 i babcia 

Piątek 17 kwietnia 

8:00 za śp. Kazimierę Kędzia – Krystyna  

 i Adam  

19:00 za śp. Tadeusza Szaran – żona i synowie  

 za śp. Katarzynę i Franciszka Obłąk – 

 rodzina  

Sobota 18 kwietnia 

8:00 z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego  

 dla Teresy i Stefana w 50tą rocznicę 

 ślubu - dzieci z rodzinami  

 dziękczynna z prośbą o zdrowie  

 i błogosławieństwo Boże dla dzieci  

 i wnucząt z rodzin Machockich  

 i Wdowczyk – rodzice i dziadkowie 

 dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu  

 Krystyny i Stefana Budzalewicz  

 za śp. Tadeusza Rembisz w 1szą rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną 

Niedziela 19 kwietnia 

8:00 za śp. Helenę i Józefa Miastkowskich,  

 śp. Mariannę i Piotra Zajkowskich  

 oraz zmarłych z obojga stron – rodzina 

9:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalszą opiekę i dary Ducha Świętego  

 dla dzieci: Ryszarda, Beaty i Laury oraz 

 wnuczki 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

 dziękczynna z okazji 50tej rocznicy  

 ślubu Lili i Józefa Studzińskich  

13:00 za śp. Krystynę i Dominika Nowackich  

 - córka Maryla z rodziną 

14:30 za zmarłych z rodziny Dąbrowskich  

 i Zukowskich  

 

APLIKACJA: MYPARISH APP 

SYTUACJA PARAFII  

ShareLife 

Drodzy Parafianie i Droga Polonio, 
Zazwyczaj w tym czasie przesyłamy sobie serdeczne życzenia, nasiąknięte wiosenną radością i pokojem. Niestety w tym roku zapanowała ciemność i brak nadziei, strach ogarnął nas 

wszystkich i po raz pierwszy zostaliśmy sami, bez poczucia bliskości z Bogiem w naszych kościołach. Te święta po raz pierwszy w naszym życiu przeżywać będziemy przed telewizorami  
w raczej niewesołej atmosferze. Jednakże ta wyjątkowa sytuacja nie może zgasić naszego świątecznego ducha. Zatem podnieśmy nasze głowy i jak Apostołowie w wielkanocny poranek, 

Piotr i Jan, biegnijmy z nadzieją w przyszłość, bowiem Zmartwychwstały jest naszą nadzieją, przyszłością, jest Tym, który niszczy mroki ciemności i strachu. 
Nich Zmartwychwstały Pan natchnie Wasze serca miłością, radością i niech doda sił do codziennych zwycięstw. Niech będzie niewyczerpalnym źródłem Waszej nadziei i pozwoli  

odnajdywać znaki swojej żywej obecności we współczesnym świecie.  

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych - Misjonarze Oblaci, Parafia św. Maksymiliana Kolbe 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 

Prosimy, aby zwrócić uwagę na oszustów.  
W ostatnim czasie kontaktują się oni z parafianami, 
szczego lnie tymi, kto rych telefony lub adresy  
e-mail są umieszczone w biuletynie lub na stronie 
parafialnej. Wysyłają wiadomos c  z pros bą o  
dostarczenie giftcards, aby pomo c chorym parafia-
nom w szpitalu itp. Podobne oszustwa miały miej-
sce w przeszłos ci. Informujemy, że do  
nikogo nie wysyłamy żadnej prośby przez tele-
fon lub e-mail. Jeśli jesteś celem takiej próby 
oszustwa należy od razu skontaktować się  
z policją.  

                                
 

PRAGNIEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM PRZYPOMNIEĆ, ŻE W CZASIE PANOWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA: 

W związku z problemami  
finansowymi Archidiecezji 
Toronto oraz naszej parafii  
(z powodu braku niedzielnych 
ofiar),  Kardynał Collins podjął 
decyzję o tymczasowym 
zwolnieniu wielu pracowniko w w Archidiecezji 
Toronto oraz w parafiach. Częs c  pracowniko w w 
naszej parafii jest na tymczasowym zwolnieniu. 
Księz a ro wniez  mają znacząco obniz oną pensję. 
Dlatego zwracamy się do wszystkich parafian, aby 
kontynuowali wspieranie swojej parafii przez 
składanie ofiar, mimo zamkniętych kos cioło w. 
Parafia musi funkcjonowac  mimo wielkiego 
kryzysu i opłacac  na biez ąco wydatki. Niedzielne 
kopertki z ofiarą moz emy złoz yc  do skarbony 
znajdującej się w wejs ciu do biura parafialnego, 
wysłac  pocztą lub złoz yc  ofiarę kartą kredytową 
za pos rednictwem naszej strony kolbe.ca   
             Ważne jest, aby z listy parafii wybrać  
                     St. Maximilian Kolbe Parish.  

 

Wielkie Bóg zapłać  
za Waszą wyrozumiałość oraz wsparcie. 

  

Jes li jestes  osobą starszą  
i obecnie nie moz esz lub nie  

powinienes  wychodzic   
z domu, albo znasz taką osobę;  

ZADZWOŃ!!!  
 

Młodzież  z parafii 
św. Maksymiliana Kolbe 

 gotowa jest zrobic  zakupy i dowiez c  
do domu. 

Kontakt: O. Marcin Serwin  
905.848.2420 

Email: mserwin@omiap.org 

Powstała również  
aplikacja mobilna  

Parafii św. Maksymiliana Kolbe  
na telefony.  

Nalez y zainstalowac : myParish 
App  Po instalacji aplikacji, nalez y 
wybrac  St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga. 
Aplikacja zawiera mno stwo informacji o parafii w 
języku polskim oraz angielskim. Zainstaluj naszą 
aplikację na swoim smartfonie i bądz  na biez ąco. 
Ważne! W ustawieniach telefonu potrzeba 
włączyć możliwość otrzymywania widomości: 
Allow Notifications. Jest to waz ne, gdyz  otrzy-
masz od razu informację na telefonie, kiedy na 
przykład będzie zmiana decyzji w sprawie odpra-
wiania Mszy s więtej. 

W naszych kos ciołach nadal nie moz na  
celebrowac  Mszy s więtej.   

Zachęcamy wiernych  
do modlitwy indywidualnej  

w domu.   
Ponieważ w naszych kościołach 
nadal nie można celebrować 
mszy św.  zachęcamy wiernych 
do modlitwy indywidualnej w 
domu.  Optymalnym wyjściem 
jest uczestniczenie w transmisji 
mszy św. online i przyjęcie  
Komunii św. duchowej.  

Jak przyjmuje się komunię duchową? Komunia 
duchowa polega na wzbudzeniu w swoim  
sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z 
Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to 
się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy  
Eucharystię w kościele. 

 
13 kwietnia, Drugi Dzień Świąt 

08:00 & 9:30 (ENG),  
11:00, 13:00 and  14:30 (PL) 

 
Uwaga:  

spowiedź w obecności wielu księży  
odbędzie się,  

jak wszystko wróci do normalności. 

 
Zapraszamy dzieci przygotowujące się do  

Sakramentu Pierwszej Komunii  S więtej do udziału w wirtualnych katechezach,  
kto re są dostępne na YouTube  Channel, na stronie internetowej  

naszej parafii. Zadania domowe prosimy   
przesyłac  na  następujący email adres: 

communionkolbe@gmail.com 
 

1. KOŚCIÓŁ JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA! Decyzją Rządu Ontario kos cio ł jako miejsce publicz-
nych zgromadzen  musi pozostac  zamknięty. 
 
2. Msze święte odprawiają tylko księża bez udziału wiernych. Kardynał Collins udzielił wszystkim wier-
nym dyspensy od udziału w Mszy s więtej w niedziele i s więta nakazane. Oznacza to, z e nie zaciągamy grze-
chu cięz kiego nie będąc w niedzielę na Mszy s w. 
 
3. Zachęcamy do udziału we mszy świętej transmitowanej na żywo z naszego kościoła.  
Od tego weekendu Msze s w. będą odprawiane i transmitowane według stałego porządku w naszej parafii,  
z wyjątkiem w sobotę wieczorem oraz w niedzielę wieczorem, kto re są odwołane, a intencje odprawiane  
w innym czasie. O zmianach informujemy parafian na biez ąco.  
 
4. Nie ma obecnie spowiedzi poza nagłymi przypadkami w razie poważnej choroby. Spowiedz  będzie 
zorganizowana z obecnos cią wielu kapłano w, kiedy wro cimy do normalnego z ycia i działalnos ci duszpa-
sterskiej.  
 
5. Biuro parafialne jest dostępne wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach urzędowania.  
 
6. SAKRAMENTY: chrztu, spowiedzi, bierzmowania i małz en stwa oraz msze pogrzebowe zostają  
ODŁOŻONE do czasu ustania epidemii. 
 
7. WSZYSTKIE SPOTKANIA religijnych grup formacyjnych, oraz innych grup spotykających się w naszej 
parafii są ODWOŁANE do czasu ustania epidemii. 

Z yj Ewangelią, pomaga-
jąc osobom starszym 
zachowac   
ich niezalez nos c  
Marie obawia się dnia, 
kiedy nie będzie mogła 
dłuz ej opiekowac  się 
męz em, kto ry zaczął tracic  pamięc . Martwi się,  
z e będą musieli przeprowadzic  się do domu opie-
ki i prawdopodobnie nie będą juz  mogli mieszkac  
razem. Na szczęs cie Marie dowiedziała się,  
z e finansowany przez ShareLife Les Centers  
d’Accueil He ritage (CAH) pomaga francuskoję-
zycznym osobom starszym, kto re znajdują się  
w podobnej sytuacji jak ona i mąz . Poczuła ulgę, 
z e dzięki wsparciu CAH będzie mogła nadal 
wspo lnie z męz em mieszkac  w ich własnym 
 domu. 3 maja jest niedzielą ShareLife.  
                               Bądźmy hojni. 

Od środy po Wielkanocy rozpoczynamy  
już odprawiać Msze święte zbiorowe oraz 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Intencje można zamawiać  
telefonicznie. We Mszy świętej możemy 

uczestniczyć przez Internet. 

W Wielki Piątek, 10 kwietnia, rozpoczęła się 
nowenna przed s więtem Miłosierdzia  
Boz ego. Pan Jezus prosił s w. Faustynę, aby 
przez tę nowennę, kto ra polega na odma-
wianiu przez dziewięc  dni Koronki do  
Miłosierdzia Boz ego, przygotowac  się do 
uroczystos ci, w kto rej czcimy Boga w tajem-
nicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.  
W tym roku w szczego lny sposo b błagajmy 
Boga o ustanie pandemii koronawirusa  
i miłosierdzie nad s wiatem i nami. 

Nowenna 

UWAGA OSZUST!! 


