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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,14a.36–41) 

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6) 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1P 2,20b–25) 

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych  

 

EWANGELIA (J 10,1–10) 

Jezus jest bramą owiec  

Piękne jest poro wnanie się Jezusa do bra-
my. Brama to miejsce przejs cia. Wprowadza 
do s rodka i wyprowadza na zewnątrz. Daje 
przestrzen  wolnos ci. Jezus jest tym, kto ry 
daje wolnos c , kto ry łączy Stary i Nowy Testa-
ment, prawo i łaskę, Torę i Ewangelię, s wiat i 
Kos cio ł. Nie moz na dotrzec  naprawdę do 
Boga, drugiego człowieka, a nawet samego 
siebie, pomijając Chrystusa. Kto tak czyni, 
jest tym, kto ry przychodzi, aby cos  zyskac  
tylko dla siebie, jak złodziej czy przestępca w 
wymiarze duchowym czy relacyjnym, krad-
nąc, niszcząc czy zabijając rados c , dobre 
imię, jednos c . Ten, kto przechodzi przez  
Jezusa, przez osobistą relację z Nim, podob-
nie jak On prowadzi innych do z ycia w pełni.  
 
Jezu, daj mi rozpoznać Twój głos pośród wielu 
innych głosów, abym zawsze przechodził do 
innych przez Ciebie, moją bramę zbawienia.  

Poniedziałek 4 maja 

8:00 za śp. Marię i Michała Świątek  

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 za śp. John’a Gajan w 4tą rocznicę  

 śmierci - sąsiedzi  

 dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla 

 rodziny w Polsce i w Kanadzie – rodzina 

 Lewczuk 

Wtorek 5 maja  

8:00 za śp. Krystynę i Stanisława Nowak – 

 córka z rodziną 

 w intencji Klubu Seniora  

18:30 Nabożeństwo majowe  

19:00 za zmarłych z rodziny Ślawski i  

 Fijałkowski - syn z rodziną 

Środa 6 maja  

8:00 za śp. Michała Serwin – syn z rodziną 

 dziękczynna za dar  życia z prośbą o 

 dalszą opiekę Matki Bożej dla wnuczki 

 Tiny w rocznicę urodzin – dziadkowie  

18:30 Nabożeństwo majowe  

19:00 Intencje Zbiorowe 

Czwartek 7 maja 

8:00 za śp. Annę i Franciszka Rak – rodzina 

18:30 Nabożeństwo majowe   

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich  

 dziękczynna z okazji 80tych urodzin taty  

 Mariana oraz z prośbą o Boże błogosła -

 wieństwo dla córek Julianny i Marii 

  Piątek 8 maja 

8:00 za śp. Józefę Sielicką oraz zmarłych z 

 rodziny Czarnotów  

 za śp. Stanisławę i Stefana Gumula -  

 córka Maria Piszczek 

 dziękczynna za urodzenie wnuka Michała 

 w dniu 25 kwietnia, w North Bay  -   

 babcia Maria Piszczek 

18:30 Nabożeństwo Majowe   

19:00 za śp. Józefa i Stanisława Golec – rodzina  

 Golców i Mis  

 za śp. Eugeniusza Hul w 5ta rocznicę 

 śmierci – siostra z rodziną   

Sobota 9 maja 

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary  

 Ducha Świętego dla Jolanty i Hamleta - 

 rodzice  

 za śp. Dariusza Pariaszewskiego w 1wszą 

 rocznicę śmierci – żona, syn i mama 

9:00 Nabożeństwo Majowe  

Niedziela 10 maja 

8:00 za śp. Annę, Tomasza i Stanisława  

 Cebulę –Stefania Cebula  

9:30 dziękczynna z okazji urodzin Veroniki - 

 rodzice 

11:00 dziękczynna z okazji 55lecia święceń  

 kapłańskich O. Antoniego Mendreli, OMI 

12:00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  

 i majowe  

13:00 za śp. Stanisława Barana i zmarłych z 

 rodziny Baranów – żona  

14:30 za śp. Małgorzatę Motyka – mąż z  

 dziećmi  

 

                                                                                                     Refleksja Ojca Proboszcza: 

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – a w Kos ciele to okres szczego lnej czci Matki Bożej. Przede wszystkim w Polsce oraz ws ro d Polonii  

gromadzimy się wieczorami w kos ciołach, aby ods piewac  Litanię Loretańską. Pierwsze Nabożeństwa Majowe zaczęto odprawiac  w Polsce,  
w połowie XIX wieku. Rodowo d tych naboz en stw jest jednak znacznie wczes niejszy niz  się powszechnie uwaz a. Gromadzenie się i s piewanie  

pies ni na czes c  Matki Bożej było znane juz  w V wieku. Centralną częs cią Nabożeństwa Majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymno w 
na czes c  Maryi, w kto rym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie 

we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papiez  Sykstus V. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowos ci Loretto we Włoszech, gdzie była szczego lnie  
propagowana i odmawiana. W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50, poniewaz   

zostało dołączone wezwanie „Królowo Polski.” Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30,  
w sobotę po porannej Mszy świętej, a w niedzielę po sumie. 

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do waz nych wydarzen  z historii Polski takich jak: 
obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku, Ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a takz e do uchwalenia  

Konstytucji 3go Maja. Uroczystos c  została ustanowiona na pros bę biskupo w polskich po odzyskaniu niepodległos ci po I wojnie s wiatowej. W 1920 roku zatwierdził ją dla 
Kos cioła w Polsce papiez  Benedykt XV. S więto wyraz a wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy dos wiadczali i dos wiadczają za pos rednictwem Maryi. Jej kult 
jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem moz e byc  "Bogurodzica,” najstarsza polska pies n  religijna, kto ra przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. W czasie 

najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 roku w Katedrze Lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej,  
kro l Jan Kazimierz złoz ył uroczyste s luby, w kto rych między innymi zobowiązywał się szerzyc  czes c  Maryi, wystarac  się u papiez a o pozwolenie na obchodzenie Jej s więta jako 

Królowej Korony Polskiej, a takz e zając  się losem chłopo w i zaprowadzic  w pan stwie sprawiedliwos c  społeczną. 

Dzisiaj w czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamy tez  obchodzic  juz  po raz 57 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.  
W tym dniu wierni modlą się w intencji powołan  do z ycia kapłan skiego, konsekrowanego i misyjnego. W Niedzielę Dobrego Pasterza włas nie rozpoczyna się  

Tydzień Modlitw o Powołania. W tym roku pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary". 

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 funkcjonowac  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 

Powstała również aplikacja mo-

bilna Parafii św. Maksymiliana 

Kolbe na telefony. 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  
 

Zadania domowe prosimy  przesyłac   
na  następujący email adres: 
communionkolbe@gmail.com 

 
 

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  
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 uczestni-
czenie 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. 

 

Żyj Ewangelią  

wprowadzając wiarę  
w czyn 

 
„ShareLife to nie tylko 
słowa ale i uczynki. W ten sposób potwierdza-
my słuszność i uczciwość naszego chrześcijań-
skiego życia: nie przez słowa, które wypowia-
damy, ale przez miłość, którą dzielimy się w 

praktyce. Tak właśnie działa ShareLife.”  
- Kardynał Thomas Collins 

 
Dzisiaj przypada  

niedziela ShareLife.  
Bóg zapłać za Waszą hojność.  

Poniewaz  rząd prowincji Ontario, z powodu pandemii 
koronawirusa, przedłuz ył stan wyjątkowy nalez y 
oczekiwac , z e wszystkie zaostrzenia pozostaną przy 
z yciu, a więc do połowy maja będą zamknięte kos cio-
ły, szkoły, galerie, większos c  sklepo w. W tej sytuacji 
zrozumiałe jest, z e planowane I Komunie s w. na pew-
no będą odłoz one i odbędą się po ustaniu pandemii 
koronawirusa, tak jak to było w przypadku  
Sakramentu Bierzmowania.  Dzisiaj, nikt nie ma odpo-
wiedzi na pytanie, co i kiedy się odbędzie.  

Kazanie dla dzieci jest nagrane i jest już na 
parafialnym kanale YouTube.  

Zachęcamy dzieci do obejrzenia kazania.  

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  
Duchowej. Jak przyjmuje się Komunię Duchową?  
Komunia Duchowa polega na wzbudzeniu w swo-
im 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 

Przypominam, że w każdy czwartek po 
południu oraz w niedzielę polska rodzina 
przy Centrum Jana Pawła II ma stanowisko 
z owocami i warzy-
wami. Najwaz niej-
sze, z e nie ma kole-
jek i obsługa jest na 
powietrzu. W tym 
trudnym czasie war-
to pomys lec   
o wspieraniu polskich bizneso w.  

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. 
ZMIANA - 13go i 20go maja Msze s więte zbiorowe odbędą się. 


