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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1,1-11) 

Uniósł się w ich obecności w górę 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-7.8-9) 

Pan wśród radości wstępuje do nieba.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 1,17-23) 

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy  

 

EWANGELIA (Mt 28,16-20) 

Dana Mi jest wszelka władza  

w niebie i na ziemi  

            Miłość  
       to obecność  
          i bliskość 

Jezus po czterdzie-
stu dniach od zmar-
twychwstania wstę-
puje do nieba,  
powraca do Ojca. 
Przekazuje dzieło 
ewangelizacji dwu-
nastu apostołom. 
Dzieli się z nimi 

duchową władzą. Posyła ich na cały s wiat.  
I patrząc na dzieje Kos cioła, moz emy byc  
zadziwieni, jak bardzo się rozprzestrzenia. 
Dzis  chrzes cijan stwo jest na całym s wiecie,  
a zaczęło się od grupki Dwunastu wspiera-
nych mocą Ducha Ś więtego i obecnos cią  
Jezusa. Jezus jest z nami takz e dzis , jest 
„przez wszystkie dni az  do skon czenia s wia-
ta”, wspiera nasze s wiadectwo. Zawsze mo-
z emy na Niego liczyc , bo miłos c  to obecnos c , 
to trwanie blisko. 
Dziękuję Ci, Jezu, że tak bardzo mnie kochasz i 
zechciałeś pozostać tak blisko w Słowie i  
Eucharystii, abym nigdy nie czuł się sam, nie-
ważny, opuszczony. Naucz mnie prowadzić 
innych ku Twojej obecności.  

Poniedziałek 25 maja 

8:00 za śp. Stanisława i Marię Klucz oraz 

 śp. Balbina i W alerian Cieśla – córka  

 z rodziną 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 za śp. Maksymiliana i Klarę Kirchof  

 za śp. Wilhelminę i Józefa Szyszka –  

 rodzina 

Wtorek 26 maja  

8:00 za śp. Zdzisława Piwowarczyka w 1szą 

 rocznicę śmierci - żona z córkami 

18:30 Nabożeństwo majowe  

19:00 za śp. Eugeniusza Rook, Renatę Winkiel,  

 oraz Irenę Sławkowską – syn z rodziną 

 za śp. Anielę, Franciszka i Jana  

 Miśkowiec – Stanisław z rodziną 

Środa 27 maja  

8:00 za śp. mamy; Marię i Jadwigę  

 za śp. Krzysztofa Kubinę – rodzina  

 Palidrów 

18:30 Nabożeństwo majowe  

19:00 Intencje Zbiorowe  

Czwartek 28 maja 

8:00 za śp. rodziców; Zofię i Józefa - rodzina  

18:30 Nabożeństwo majowe   

19:00 za śp. Jana i Józefę Przydatek oraz  

 rodziców z obojga stron – córka  

 za śp. Henryka, Henrykę i Mariana  

 Kłębowskich – rodzina  

Piątek 29 maja 

8:00 za śp. Michała Bartnika – rodzice, brat  

 i córka  

18:30 Nabożeństwo Majowe   

19:00 za śp. Fryderyka Wiśniowskiego – rodzina  

 Niemiec  

 za śp. Jana Kontnika i za zmarłych  

 z rodziny Kontnik – żona i dzieci  

Sobota 30 maja 

8:00 z prośbą o opiekę Matki Bożej dla dzieci  

 i ich rodzin oraz opiekę nad ich dobrymi 

 wyborami oraz nad całą rodziną 

 za śp. Vincenta Wróblewskiego – rodzice 

 za śp. Helenę i Jana Krzynówek  

 z prośbą o dary Ducha Świętego i  

 potrzebne łaski dla rodziny Rogala 

 Nabożeństwo majowe 

Niedziela 31 maja 

8:00 za śp. Stanisława i Romana Piekarz 

 oraz za śp. Wojciecha Kostkę i za 

 śp. Annę i Wojciecha Czubek – rodzina 

 Kostków 

9:30 w intencji Agaty i Sven’a Matthies w  

 5tą rocznicę ich ślubu  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

 oraz Majowe  

13:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla  

 Daniela -  mama 

14:30 za śp. Stanisława Kosałkę – żona, dzieci, 

 wnuki i prawnuki  

 

                                                                                                   Refleksja Ojca Proboszcza: 

           Czterdziestego dnia od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego przez ywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej. Wniebowstąpienie jest dniem kro lewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki  
przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Wniebowstąpienie Pańskie jest poręczeniem powto rnego przyjs cia Chrystusa:  
"Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powro ci dla 
ostatecznego tryumfu dobra: powro ci, by oddac  swemu Ojcu wszystko, by zgromadzic  wszystkich i wszystko w Kościele powszechnym 
Boga. Przyjdzie, by powto rzyc  ingres całej odkupionej ludzkos ci do domu Ojca wszelkiego stworzenia, od kto rego wszystko pochodzi.  
 Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyz szeniem Jezusa z Nazaretu, ale ro wniez  zadatkiem i gwarancją 
wywyz szenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrzes cijan zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem 
jestes my zaproszeni nie tylko do tego, by rozwaz ac  własną małos c , słabos c  i ubo stwo, ale takz e ową przemianę wspanialszą aniz eli samo 
dzieło stworzenia, ´przemianę,´ kto rej Chrystus w nas dokonuje wo wczas, kiedy jestes my z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom. 
 

Wniebowstąpienie Pańskie   Wniebowstąpienie Pańskie   Wniebowstąpienie Pańskie   Wniebowstąpienie Pańskie   Wniebowstąpienie Pańskie   Wniebowstąpienie Pańskie    

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
Parafianom, kto rzy przynoszą 
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 zwracamy się do 
wszystkich Parafian, aby kontynuowali 
wspieranie swojej parafii przez składanie ofiar, 
mimo zamkniętych kos cioło w. Parafia musi funkc-
jonowac  mimo wielkiego kryzysu i opłacac  na 
biez ąco wydatki. Ofiary moz na ro wniez  składac  za 
pomocą karty kredy -towej na stronie parafialnej. 
Trzeba tylko pamiętać, aby z list parafii wybrać 
St. Maximilian Kolbe Parish. Ponad 200 rodzin 
korzysta z tej formy złoz enia niedzielnej ofiary.  

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 

Zainstaluj app’kę   
i bądź na bieżąco  
z informacjami  
Naszej Parafii. 

Zapraszamy dzieci  
do udziału w wirtualnych  
Liturgiach  ( angielski) 
i Homiliach  ( polski), 
kto re są dostępne na  

YouTube  Channel, na stronie 
internetowej naszej parafii: 
kolbe.ca - YouTube  Channel -  

Playlists - Religion  
                                       Class for Kids  

                     W czasie pandemii 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 więtej. 
 

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 Małżeństwa 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 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 wo wczas,  
gdy przyjmujemy Eucharystię w kos ciele. 

Żyj Ewangelią wspierając  
środowisko osób niesłyszących 

Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem niesłyszą-
cym, a twoi rodzice nie znają języka migowego. 
Rodzice są w stanie gestykulować w podstawo-
wy sposób, ale jak możesz dzielić z nimi swoje 
radości, lęki i potrzeby? Silent Voice, jedna z 
agencji ShareLife, uczy rodziny amerykanskie-
go języka migowego oraz kultury niedosłyszą-
cych tak, by mogli porozumiewać się wspól-
nym językiem. „Jestem pasjonatem akcji Silent 
Voice,” mówi jeden z wdzięcznych rodziców, 
„ponieważ ich program komunikacji w rodzi-
nie ratuje dzieci od społecznego wyobcowa-
nia.” W ubiegłym roku ponad 700 osób gucho-
niemych i członków ich rodzi otrzymało pomoc 
dzięki Silent Voice. 
  
                           7 czerwca przypada  

kolejna niedziela ShareLife. 

Bóg zapłać za Waszą hojność.  

Poniewaz  w naszych kos ciołach nadal nie moz na 

celebrowac  Mszy s więtej, zachęcamy wiernych do 
modlitwy indywidualnej w domu.  Optymalnym 
wyjs ciem jest uczestniczenie w transmisji Mszy 
s więtej online i przyjęcie Komunii Świętej Ducho-
wej. Jak przyjmuje się Komunię Duchową? Komu-
nia Duchowa polega na wzbudzeniu w swoim 
sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem 
tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje 
wo wczas, gdy przyjmujemy Eucharystię w  
kościele.  

Sytuacja Parafii 

Przypominamy, że w każdy czwartek po połu-
dniu oraz w niedzielę polska rodzina przy 
Centrum Jana  
Pawła II ma stanowi-
sko z owocami i wa-
rzywami. wspierajmy 
polskie biznesy. 

Warzywa Owoce 
Warzywa Owoce 

ShareLife Pragniemy Przypomnieć Naszym Parafianom, że; 

 
WAŻNE -  

Msze święte z intencjami  zbiorowymi: 
Tres c  intencji bardzo prosimy składac  tylko przez 

telefon, ofiarę natomiast moz na wrzucic  do  
skarbony przy wejs ciu do Biura Parafialnego  

już bez treści intencji. 
 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30, w sobotę po porannej Mszy świetej, a w niedziele po Sumie.  
W każdą niedzielę, po Sumie, zapraszamy również na Nabożeństwo Błagalne do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania koronawirusa.  

Otwieramy zapisy na Listę Oczekujących na miejsce w reklamowej wkładce Biuletynu. 
Chętnych zapraszamy i prosimy o kontakt z Biurem Parafialnym  905.848.2420. 

Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim, którzy w ten sposób wspierają nas w ponoszeniu  
kosztów druku Biuletynu Niedzielnego  

Z przykros cią pragniemy poinformowac ,  
z e księz a Jezuici z Midland zdecydowali o 
odwołaniu w tym roku pielgrzymek narodo-
wych do Midland. Oznacza to, że nie odbę-
dzie się doroczna polonijna pielgrzymka w 
drugą niedzielę sierpnia do Midland. W swoim 
lis cie Fr. Michael Knox napisał: “I am sincerely 
sorry to say that this also means that, for this 
year, we are unable to host our cultural  
pilgrimages”. 

Pielgrzymka  


