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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 2, 14. 22b-32) 

Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9

-10. 11 (R.: por. 11a)) 

Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 P 1, 17-21) 

Zostaliście wykupieni  

drogocenną krwią Chrystusa 

 

EWANGELIA (Łk 24, 13-35) 

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 

Jezus codziennie „przyłącza” się do mnie w 
modlitwie – takz e do mojego smutku i stra-
pienia. Jakie największe s wiatło zrodziło we 
mnie Jego Słowo rozwaz ane w ostatnich 
dniach? „A mys my się spodziewali...” Czy nie 
noszę w sercu jakiegos  zawodu wobec  
Boz ych plano w? Czy potrafię zawierzyc  Mu 
to, czego nie rozumiem w moim z yciu? Jezus 
zwraca uwagę uczniom na ich chore serca. 
Pała w nich pragnienie spotkania Jezusa, ale 
ludzkie mys lenie tłumi je i zamyka na Jego 
obecnos c . Będę prosił Jezusa, aby rozpalił 
moje serce Jego słowem i oczys cił je z gorz-
kich, złych mys li. „Wszedł więc, aby zostac   
z nimi. ’ Będę powtarzał z z arliwos cią serca: 

„Zostań ze mną i chroń moje serce  
przed niewiarą i smutkiem!” 

Poniedziałek 27 kwietnia 

8:00 za śp. Władysława Mroczka w 6tą  

 rocznicę śmierci - rodzina 

19:00 za śp. Jana i Józefę Perz – syn z rodziną  

 za śp. Janinę i Andrzeja Rzyczniak  

 - rodzina  

Wtorek 28 kwietnia  

8:00 za śp. Marię Bazyl – córka i syn z rodziną 

19:00 za śp. Tennie i John’a Bielawski oraz  

 śp. Stan’a Modrowski - rodzina  

 za śp. Annę Juszczyńską – Abramowską  

 - córka z rodziną 

Środa 29 kwietnia  

8:00 za śp. Marię w 9 rocznicę śmierci  

 za śp. Janinę Grabowską w 1szą rocznicę 

 śmierci – córka   

19:00 Intencje Zbiorowe 

Czwartek 30 kwietnia 

8:00 za śp. Stanisława Szafranek – córka  

 z rodziną 

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Wandy Bryk – Teresa   

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Klaudii Bielecki z okazji urodzin 

  Piątek 1 maja 

8:00 za śp. Stanisławę Jurczak - dzieci 

10:00 za śp. Zofię i Władysława Jasińskich 

  - córka 

18:30 Nabożeństwo Majowe   

19:00 za zmarłych z rodziny Wasążnik, Potyra,  

 i Gucma – Elżbieta  

Sobota 2 maja 

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej  

 za śp. Julitę Machowską w 11 rocznicę 

 śmierci - mąż z dziećmi i rodziną  

 Brączków  

 dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-

 wieństwo dla Elżbiety i Tadeusza  

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla rodziców Czesławy i Stanisława 

 Janik z okazji 61 rocznicy ślubu – córka  

 z rodziną    

9:00 Nabożeństwo Majowe  

Niedziela 3 maja 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego 

9:30 za śp. Annę i Władysława Ozga – córki  

 z rodzinami  

11:00 229 rocznica uchwalenia konstytucji  

 3 maja  

12:00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

 oraz majowe 

13:00 za śp. Łukasza Dracz w 2gą rocznicę 

 śmierci 

14:30 dziękczynna z okazji urodzin Joanny  

 z prośbą o Boże błogosławieństwo i  

 opiekę Matki Bożej 

 

APLIKACJA: MYPARISH 

SYTUACJA PARAFII  

ShareLife 

Refleksja Ojca Proboszcza: 
W okresie epidemii wraca stara prawda, że w czasach trudnych potrzebujemy Boga inaczej niż zwykle, zdecydowanie mocniej, intensywniej. Ten utrwalony w nas obraz Boga wymaga więc 

przemiany sposobu myślenia. Obraz ten wymaga uświadomienia sobie, że Bóg towarzyszy człowiekowi przez cały czas, przychodzi zawsze gdy Go potrzebujemy,  
że przenika każdą naszą myśl, każde pragnienie, chce naszego dobra, nawet jeśli my tego  nie potrafimy do końca zrozumieć. 

Przeżywamy  okres wielkanocny, jakiego nie pamięta nikt w historii swego życia. Powinniśmy jednak ufać, że Jezus przychodzi „mimo drzwi zamkniętych” – dosłownie i w przenośni.  
Przychodzi do naszych domów i mieszkań, w których od ponad miesiąca tkwimy odseparowani od świata, by ukoić niepokój, ból i dać pewność w czasach niepewności.  

Jezus przynosi nam siłę, która pozwoli podnieść się nie tylko z sytuacji wywołanej epidemią,  
ale także z różnych naszych małych, prywatnych słabości, o których wiemy tylko On i my.  

ODESZLI DO PANA  

Poniewaz  w tym roku,  
z powodu koronawirusa 
jest niemoz liwe normalne 
podjęcie Duchowej  
Adopcji Dziecka  

Poczętego, dlatego odbędzie się ono dzis , w 
niedzielę, 26 kwietnia, po transmisji porannej 
Mszy s więtej. Zachęcamy, aby kontynuowac  
swoją modlitwę w intencji Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego i uroczys cie podjąc  dzis  
nową duchową adopcję. 
                                  Duchowa Adopcja jest mo-
dlitwą w intencji dziecka poczętego.  Trwa 
dziewięc  miesięcy i polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy ro z an cowej  
w intencji dziecka i jego rodzico w. Do modli-
twy moz na dołączyc  dowolnie wybrane do-
datkowe postanowienia. Duchowa adopcja 
powstała po objawieniach w Fatimie, stając 
się odpowiedzią na wezwanie Matki Boz ej do 
Modlitwy Ro z an cowej, pokuty i zados c uczy-
nienia za grzechy, kto re najbardziej ranią Jej 
Niepokalane Serce.   

                                
 

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

Jesteśmy bardzo wdzięczni 

Parafianom, kto rzy przyno-
szą regularnie niedzielne 
ofiary, kopertki i składają je do 
skarbony mieszczącej się w 
wejs ciu do Biura Parafialnego.  
Ponad połowa Parafian czuje 
się odpowiedzialna za swą parafię i regularnie 
przynosi swą niedzielną ofiarę. Dlatego zwraca-
my się z prośbą 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.  

 

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.  
Należy zainstalować: myParish 
App. Po instalacji aplikacji, należy wybrać  
St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga.  
Aplikacja zawiera mnóstwo informacji o parafii 
w języku polskim oraz angielskim. Zainstaluj 
naszą aplikację na swoim smartfonie i bądź na 
bieżąco. Ważne! W ustawieniach telefonu 
potrzeba włączyć możliwość otrzymywania 
widomości: Allow Notifications. Jest to ważne, 
gdyż otrzymasz od razu informację na  
telefonie, kiedy na przykład będzie zmiana 
decyzji w sprawie odprawiania Mszy świętej. 

              I.IV - W najbliższy piątek przypada 
pierwszy piątek miesiąca oraz rozpoczynamy 
miesiąc maj. Codziennie odbywac  się będzie 
Naboz en stwo Majowe w naszym kos ciele. 
Pierwszego maja Nabożeństwo Majowe  
oraz pierwszego piątku odbędzie się  
o godzinie18:30.                          Zapraszamy. 
 

              II.IV - W pierwszą sobotę miesiąca, 
Drugiego maja, po porannej Mszy s więtej,  
odbędzie się nabożeństwo do Matki Bożej. 
 

           III.IV - W przyszłą niedzielę przypada 
pierwsza niedziela miesiąca, a więc  
naboz en stwo z wymianą wirtualną Tajemnic 
Ro z an cowych o godzinie 7:30 rano. Oznacza to, 
z e dalej odmawiamy tę samą tajemnicę Ro z an ca  
S więtego. 

 
 

Leszek Aleksandrowicz - lat 66; 
Stanisław Wójtowicz - lat 77; 

Eugenia Klacza – lat 89; 
Julia Mazepa - lat 89; 

 
Wieczne Odpoczywanie Racz Im 

Dać Panie, a Światłość Wiekuista 
Niechaj Im Świeci  

Uwaga:  
Spowiedź w obecno-

ści 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 

KOŚCIÓŁ JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA!  
 
Msze święte odprawiają tylko księz a bez udziału wiernych. Kardynał Collins udzielił wszyst-
kim wiernym dyspensy od udziału w mszy s więtej w niedziele i s więta nakazane. Oznacza to, 
z e nie zaciągamy grzechu cięz kiego nie będąc w niedzielę na Mszy s w. 

 
Nie ma obecnie spowiedzi poza nagłymi przypadkami w razie poważnej 
choroby.  
                                             Biuro parafialne jest dostępne wyłącznie telefonicznie i e-mailowo  
                        w godzinach urzędowania.  
 

Sakrament Chrztu moz e się odbyc  tylko w obecnos ci rodzico w i s wiadko w, natomiast Sakrament  
Małz en stwa w obecnos ci tylko s wiadko w. Pozostali powinni uczestniczyc  przez telewizję parafialną. 
 
Pogrzeby odbywają się tylko na cmentarzu, moz e maksymalnie uczestniczyc  10 oso b.  
Moz na zamo wic  Msze s w. pogrzebową i uczestniczyc  przez telewizję parafialną lub poczekac   
z pogrzebem lub Mszą s więtą z ałobną do ustania pandemii. 

 
Ponieważ w naszych kościołach nadal nie można celebrować Mszy św.  zachęcamy  
wiernych do modlitwy indywidualnej w domu.  Optymalnym wyjściem jest uczestnicze-
nie w transmisji Mszy św. online i przyjęcie Komunii św. duchowej. Jak przyjmuje się 
komunię duchową? Komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pra-
gnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wo wczas,  

                          gdy przyjmujemy Eucharystię w kos ciele. 

Z yj Ewangelią w słuz bie zdrowia psychicznego 
Problemy ze zdrowiem 
psychicznym mogą się 
nasilic , jes li nie zostaną 
szybko rozpoznane. 
Włas nie dlatego pięc  
agencji o nazwie  
Catholic FamilyServices 
w Archidiecezji Toronto oferuje doradztwo doraz -
ne. Inicjatywa ta często moz e zaspokoic  potrzeby 
kliento w bez koniecznos ci długoterminowej opie-
ki. Klienci potwierdzają wzrost zaufania we wła-
sne moz liwos ci w radzeniu sobie z problemami. 
W przypadku niekto rych agencji, ShareLife jest 
jedynym sponsorem tego istotnego programu. 
Dzięki Tobie, nikt nie zostaje bez pomocy tylko 
dlatego, z e nie jest w stanie zapłacic  za usługę. 

3 maja jest niedzielą ShareLife.  
Bądźmy  hojni. 

 Paweł i Katarzyna Kozłowski - 20 rocz.; 
Wiesława i Roman Zawada - 23 rocz.; 
Stanisława i Jo zef Sobura - 40 rocz.; 

Barbara i Ryszard Poniatowscy - 41 rocz.; 
Czesława i Krzysztof Sowa - 60 rocz.;  

 

Pary Obchodzące Rocznicę Ślubu  

Duchowa Adopcja  

Dziecka Poczętego 

Poniewaz  rząd prowincji Ontario z powodu 
pandemii koronawirusa przedłuz ył stan 

wyjątkowy w naszej prowincji o 28 dni, nale-
z y oczekiwac , z e wszystkie zaostrzenia pozo-
staną w z yciu, a więc do połowy maja będą 
zamknięte kos cioły, szkoły, galerie, więk-

szos c  sklepo w. W tej sytuacji zrozumiałe jest, 
z e planowane I Komunie s w. na pewno będą 
odłoz one i odbędą się po ustaniu pandemii 

koronawirusa, tak jak to było  
w przypadku Sakramentu Bierzmowania.  
Dzisiaj, nikt nie ma odpowiedzi na pytanie,  

co i kiedy się odbędzie.  

Rozpoczęlis my juz   
odprawiac   

Msze świete zbiorowe  
oraz Nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 
Intencje moz na zamawiac   

telefonicznie.  
We Mszy s więtej moz emy 
uczestniczyc  przez Internet.  

26.IV - dzisiejsza składka  
przeznaczona jest  

na remonty naszego Kościoła ,  
serdeczne Bóg Zapłać  

za wsparcie  


