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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,1–11) 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104, 1ab i 24ac. 

29bc–30.31 i 34) 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,3b–7.12–13) 

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan  

 

EWANGELIA (J 20,19–23) 

Jezus daje Ducha Świętego 

Największy Dar 
 
Największy dar  
Zmartwychwstałego 
dla wierzących to 
Duch Ś więty. To On 
zrodził Kos cio ł pod 
krzyz em i w Wieczer-

niku. To On przemienił zalęknionych i wyco-
fanych apostoło w w odwaz nych i niezłom-
nych głosicieli Ewangelii i s wiadko w goto-
wych zapłacic  z yciem za prawdę, kto rą gło-
szą. To On dzis  czyni nas uczestnikami posła-
nia Jezusa, ludz mi misji. To On odpuszcza 
nam grzechy i leczy zranione serca. To On 
jest z ro dłem miłos ci w naszych sercach! My 
takz e jestes my zaproszeni, aby wyjs c  z  
Wieczernika, is c  wszędzie i s wiadczyc  o  
miłos ci, kto rą otrzymalis my od Ojca, Śyna i 
Ducha Ś więtego. 
 
Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj moje 
serce według woli Ojca i pragnień Jezusa. 

Poniedziałek 1 czerwca  

8:00 za śp. Lidię Torzewską w 2gą rocznicę  

 śmierci – córka z rodziną  

19:00 za śp. Józefa Mendela w 18tą rocznicę  

 śmierci – żona i córka z rodziną 

 z prośbą o dary Ducha Świętego dla 

 chrześniaków Łukasza, Filipa, Nicolasa  

 i Julianny  

Wtorek 2 czerwca  

8:00 za zmarłych rodziców; Bronisławę i Józefa 

 oraz braci Henryka i Władysława  

 - Genowefa  

 w intencji Klubu Seniora  

19:00 za śp. Krystynę Moskaluniec – córka z 

 rodziną 

Środa 3 czerwca   

8:00 za śp. Stanisława, Waldemara i zmarłych  

 z rodziny Kluz i Panasiuk   

 za śp. Bronisława Kowala w 26tą  

 rocznicę śmierci – wnuczka z rodziną 

19:00 Intencje Zbiorowe  

Czwartek 4 czerwca  

8:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo  

 i potrzebne łaski dla Adama - mama 

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich  

 - Apostolat Złota Róża 

 za śp. rodziców; Annę i Józefa oraz  

 zmarłych z rodziny  

Piątek 5 czerwca  

8:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo,  

 potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej 

 dla Henryki i Karoliny Lichtorowicz  

 z okazji urodzin - córka i siostra  

 za śp. Stanisława Klisowskiego w 1wsza  

 rocznicę śmierci – żona z dziećmi  

 za śp. Helenę i Władysława Sroślak – 

 córka z rodziną 

19:00 za śp. Janinę i Władysława oraz zmarłych  

 z rodziny Warpasów – rodzina  

Sobota 6 czerwca  

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej  

 dziękczynna z okazji rocznicy ślubu z 

 prośbą o dalsze łaski dla Danuty i  

 Romana oraz  ich dzieci  

 za śp. Magdalenę Antkowiak w 11stą 

 rocznicę śmierci – córka z rodziną 

 za parafian i dobrodziejów  

Niedziela 7 czerwca  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo  Boże z okazji   

           45tej rocznicy ślubu Marii i Stanisława Cisek 

11:00  za śp. Bogdana Szabuniewicza w 2gą  

 rocznicę śmierci  

13:00 za zmarłych z rodziny Bojarskich i  

 Rozbickich - dzieci   

14:30 z prośbą o potrzebne łaski dla  

 rodziny Bielecki  

 

          Liturgia dzisiejszej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zaprasza nas, by zasłuchac  się w powiew Mocy Ducha Ś więtego. To powiew Jego 
Miłos ci przynoszącej poko j. To Duch Ś więty działający dzis ! Ws ro d nas! Dla nas! Zostajemy zaproszeni, by nie tylko przypomniec  sobie o jednej z 
tajemnic naszej wiary, nie tylko us wiadomic  sobie istnienie Ducha Ś więtego. To zaproszenie, by przyjąc  Go do swojego serca. By zaprosic  Go do  
swojego z ycia, by jak Apostołowie po zmartwychwstaniu spotkac  Jezusa i jak Tomasz wyznac  z wiarą: „Pan mój i Bóg mój”. 
          Wydarzenia opisane w Ewangelii nie mogą jednak pozostac  tylko pięknymi opowiadaniami. To nie opis przeszłych wydarzen . To relacja o 
działaniu Boga, kto ry działał i działa. Działa dzis . Te 50 dni od Wielkanocy to jedna całos c . To jedna lekcja Boga, kto ry zmartwychwstał i pozostał z 
nami, ze swoim ludem. Jes li uwaz nie przes ledzimy, co Jezus mo wił do tych, z kto rymi spotykał się po zmartwychwstaniu, zauwaz ymy,  
z e najczęs ciej były to słowa pocieszenia, słowa zapewnienia o Jego obecnos ci, słowa pełne otuchy i nadziei.   
 
Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.  

                                                              Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie".  Św. JPII (Homilia, Warszawa, 1979 r.) 

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
Parafianom, kto rzy przyno-
szą regularnie niedzielne 
ofiary, kopertki i składają je 
do skarbony mieszczącej się 
w wejs ciu do Biura Parafial-
nego. Ponad połowa Parafian 
czuje się odpowiedzialna za 
swą parafię i regularnie 
przynosi swą niedzielną ofiarę. Dlatego zwraca-
my 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. Jedynym dochodem Parafii jesy 
niedzielna składka. Ofiary moz na ro wniez  składac  
za pomocą karty kredy -towej na stronie parafial-
nej. Trzeba tylko pamiętać, aby z list parafii 
wybrać St. Maximilian Kolbe Parish. Ponad 200 
rodzin korzysta z tej formy złoz enia  
niedzielnej ofiary.  

Serdeczne Bóg Zapłać  
Za Waszą Ofiarność. 

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 

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 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. 

 Każda darowizna na ShareLife to skarb 
 
W ShareLife jesteśmy dumni z odpowiedzial-
ności i wiarygodności względem naszych hoj-
nych darczyńców. Utrzymując koszty admini-
stracyjne na poziomie 11% - jednym z najniż-
szych w sektorze non-profit – możemy w ten 
sposób przeznaczyć maksymalną kwotę na 
konkretne cele naszych agencji. 
 
                           7 czerwca przypada  

kolejna niedziela ShareLife. 

Bóg zapłać za Waszą hojność.  

Sytuacja Parafii 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. 
 
 

Zesłanie Ducha Świętego- Zielone Świątki - Refleksja Ojca Proboszcza  

Po 9 latach prowadzenia Parafii św. Maksymiliana Kolbe, O. Janusz Błażejak OMI odchodzi z Parafii. Otrzymał obediencję do Parafii s w. Kazimierza w Toronto, jako Proboszcz.  
Decyzją przełożonych z dniem 1 września odchodzi również z Parafii O. Paweł Pilarczyk OMI, kto ry udaje się na rok czasu na doskonalenie języka angielskiego do Prince George, BC,  

w angielskojęzycznej parafii. Nowym Proboszczem Parafii św. Maksymiliana został O. Jacek Nosowicz OMI, a za O. Pawła przyjdzie O. Piotr Dudek OMI.  
Oficjalne pożegnanie Ojca Proboszcza i Ojca Pawła odbędzie się prawdopodobnie w niedzielę, 23 sierpnia.  

Otwieramy zapisy na Listę 
Oczekujących na miejsce w 
reklamowej wkładce  
Biuletynu. Chętnych zapra-
szamy 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”. 

Odeszli do Pana  
 

Józef Dudek, lat 94 
Antonina Pilarczyk, lat 96 

 
 
 

Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie,  
a Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci  

W czasie kiedy kościół jest zamknięty skorzy-
staliśmy z okazji i odnowiliśmy schody  
prowadzące do kościoła. Na schodach był połoz o-
ny dywan,  pod dywanem stare płytki. Śchody 
zostały oczyszczone, płytki oraz stary cement  
zerwane i połoz one nowe płytki ceramiczne oraz 
boki zostały pomalowane. Teraz wygląda to  
naprawdę imponująco. Bardzo dziękujemy panu 
Andrzejowi Maziarzowi za pomoc. W tym czasie 
ro wniez  zostały pomalowane i odnowione wszyst-
kie biura parafialne. Dziękujemy panu  
Romualdowi Dróżdż za fachową pomoc.  

Remonty w Naszym Kościele 
W tym tygodniu  

pierwszy piątek miesiąca.  
Naboz en stwo pierwszego piątku  

odprawione będzie o godz. 18:30, a następ-
nie Msza s więta. Zapraszamy do uczestni-
czenia za pomocą telewizji parafialnej.  

W sobotę nabożeństwo pierwszej soboty  
po porannej Mszy świętej.  

W następną niedzielę naboz en stwo o 
godz. 7:30 rano. Pozostajemy dalej przy 

odmawianiu tych samych tajemnic ro z an ca.  

W Tym Tygodniu  


