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            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

EWANGELIA  
W CZASIE POŚWIĘCENIA PALM   

(Mk 11,1-10) 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy  

 
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50, 4-7) 

Nie zasłoniłem mojej twarzy  
przed zniewagami i wiem,  

że nie doznam wstydu  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24) 

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?  
 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 6-11) 
Chrystus uniżył samego siebie,  

dlatego Bóg Go wywyższył  
 

EWANGELIA (Mk 14, 1 – 15, 47 - dłuższa)  
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa 

             Zanurzyć się w Męce Pańskiej. 
Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku 
bardzo często przywołuje słowa Jezusa o tym, 
jak ważne jest zanurzenie własnego życia w 
Jego męce. Wobec problemów, ludzkich bólów 
to właśnie wejście w tajemnicę męki Jezusa 
niesie ukojenie i ulgę. Wielu mistyków i świę-
tych tak właśnie czyniło. Męka Pańska była dla 
nich niezwykłym umocnieniem. Kiedy jest nam 
źle albo narzekamy, to nie zwracamy się do 
pustki i nicości, tylko do Jezusa i bardzo często 
idziemy wtedy pod krzyż. Tam możemy ukrzy-
żować nasze namiętności, nieczyste myśli – to 
wszystko, co jest grzechem. I znaleźć w krzyżu 
nadzieję. 
Panie Jezu, zanurzam wszystko, co mnie boli, w 
Twojej męce. Niech ona ukoi mnie i da mi siły na 
każdy dzień. Amen. 

Poniedziałek 29 marca 

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z okazji  

 urodzin Ojca Marcina Serwina OMI  

 za śp. Monikę i Leona Ładzik  

 za śp. Wandę Rudnicką - syn  

 za śp. Helenę i Józefa Lejawka - syn z 

 rodziną  

18:00 Spowiedź 

 

Wtorek 30 marca 

8:00 za śp. Zofię Szot w 5tą rocznicę śmierci  

 oraz zmarłych z rodziny  

 za śp. Marię, Stanisława, Edwarda,  

 Antoniego i Stanisława Pałka  - Stefania  

 Cebula  z rodziną 

 za śp. Franciszkę i Eugeniusza  

 Wiśniowskich - syn z rodziną  

 za śp. Zofię i Franciszka Kresek - córki  

18:00 Sprzątanie Kościoła  

 

Środa 31 marca 

8:00 za śp. Zofię i Jerzego Dziuba - dzieci  

 za śp. Piotra Sas - siostra z rodziną  

 za śp, Kazimierza Stec i jego rodziców  

 - żona  

 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 syna Kazimierza z rodziną - mama 

18:00 Spowiedź 

 

Czwartek 1 kwietnia  

Wielki Czwartek  

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej ( ENG ) 

20:00 Msza Wieczerzy Pańskiej ( PL ) 

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY 

 

Piątek 2 kwietnia  

Wielki Piątek  

8:00 Droga Krzyżowa i Nowenna  

14:00 Liturgia Wielkiego Piątku ( PL ) 

16:00 Liturgia Wielkiego Piątku ( ENG ) 

18:00 Liturgia Wielkiego Piątku ( PL ) 

20:00 Liturgia Wielkiego Piątku ( PL )  

NOCNE CZUWANIE PRZY GROBIE PAŃSKIM 

 

Sobota 3 kwietnia  

Wielka Sobota  

8:00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego   

 Nabożeństwo Pierwszej Soboty 

9:00 ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO   

 

   

                                  

 

20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej ( PL + ENG ) 

 

Niedziela 4 kwietnia 

                ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE  

6:00 REZUREKCJA  

 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże dla Krystyny i Jana Prymicz oraz ich  

 dzieci: Jakuba, Agaty, Joanny, Dominika, 

 Agnieszki i Kacpra  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

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

 z rodzinami   

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Monikę Filipek w 1szą rocznicę 

 śmierci - mama z rodziną  

14:30  z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 rodzin Kowalczyk i Kujawskich,  

 a w szczególności dla Antoniego,  

 z okazji jego 4tych urodzin  

16:00 w intencji wszystkich Duszpasterzy  i  

 pracowników naszej parafii 

17:30 śp. Lidię Streich  

19:00 za śp. Marię Antonik w 5tą rocznicę  

 śmierci - syn z rodziną  

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.  

W ciągu wieków otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha.  

Niemniej, była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana.  

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści  

( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.  

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych.  

Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: " Hosanna Synowi Dawidowemu!", ale wskazuje drogę jeszcze dalszą - 

ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego,  

daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. 

Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni...  

Musi potem pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na Grób. 

A potem już tylko pozostaje mu czekać na tę Wielką Noc... To właśnie daje nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową.  

Wejdźmy zatem uczciwie w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa...  

 

 
Msze Święte sprawowane są w obecnos ci wiernych,  

z limitem 15% pojemnos ci kos cioła, co w naszej parafii daje 250 oso b - 
z zachowaniem przepiso w sanitarnych i według stałego harmonogramu,  

oraz transmitowane są online, przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca 
Zapisu na Mszę Ś więta moz na dokonac  przez naszą stronę internetową, przyciskając z o łty guzik 

„ Rejestracja na Mszę Niedzielną, „ Śunday Mass Registration.” 
Na Śpowiedz  Ś więtą w ciągu tygodnia NIE TRZEBA się juz  rejestrowac   i ma miejsce  
w godzinach 7:30 rano przed poranną, oraz 18:00 przed wieczorną Mszą Ś więtą. 

Drzwi Kos cioła otwieramy o godzinie 7:00 rano, a zamykamy o 21:00. 
Pamiętajmy, z e limit i przepisy sanitarne dotyczą takz e Kaplicy Wieczystej Adoracji. 

Ś luby, Pogrzeby; celebrowane są ro wniez  z zachowaniem powyz szych limito w i przepiso w.  
Chrzty celebrowane są bez Mszy Ś więtej.  

Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń podawanych pod koniec Mszy Świętych,  
Informacje podawane w tym czasie są najs wiez sze. 

 

Intencja papieska  
na miesiąc kwiecień 2021  

Podstawowe prawa 
Módlmy się za osoby, które narażają swoje 

życie, walcząc o podstawowe prawa 
 w dyktaturach, w reżimach autorytarnych,  

a nawet  
w przeżywających kryzys demokracjach.  

Wielkie Bóg Zapłać!!  
za Wasze trwałe wspieranie  

naszego Kościoła.  

Kompleta i Apel Jasnogórski  
- codziennie  

o godzinie 21:00 
Zapraszamy do  

wspólnej modlitwy. 

W soboty, o godzinie 18:00, zapraszamy  
na Katechezę przez ZOOM.  

W programie: modlitwa,  
Katechizm Kościoła Katolickiego  

i możliwość zadawania pytań. 
Zapraszamy po Świętach Wielkanocnych.  

Zwracamy się  
z prośbą o kwiaty,  

żonkile,   
do Grobu Pańskiego,  

Prosimy o przyniesienie żonkili  
do Biura Parafialnego. 

             Serdeczne Bóg Zapłać! 

Pragniemy  
poinformowac ,   

z e terminy zbiorki  
kampanii ŚhareLife  

przesunięte zostały na 
następujące daty:  

     17 i 18 kwietnia 
     19 i 20 czerwca  
     2 i 3 października   
Zdajemy sobie sprawę, z e w naszych zestawach 
kopert daty składek są inne, jednak ofiary te  
moz na składac  w dowolnych terminach  
odpowiadających osobom składającym. 

Bóg Zapłać za Wszelkie Wsparcie! 

W środę, 31 marca, 
 nie ma mszy  

z intencjami zbiorowymi 
ze względu na  

spowiedź wielkanocną  
 

Intencje ze środy, 31 marca będą  
odprawione w środę , 7 kwietnia  

Śluby 

Iwona Wenderska  
córka Elz biety i Franciszka & 

Cezary Mroczkowski syn Danuty i Ryszarda 
 

Milena Szumowski  
córka Marzenny i Grzegorza & 

Nicolas Macias syn Marii i Juan’a  

Pragniemy poinformowac , z e w dniach  
21.III - 28.III, w naszej parafii, odbędzie się 

zbiórka żywności dla potrzebujących. 
Pojemnik na z ywnos c  będzie przy wejs ciu 

do kos cioła. Prosimy o z ywnos c  nie  
psującą się . Bóg Zapłać za Waszą ofiarność 

1.IV. - Wielki Czwartek  
Biuro Parafialne czynne, na telefon,  

do godziny 12:00 w południe 
 

2.IV - Wielki Piątek  
3.IV - Wielka Śobota  

Poniedziałek Wielkanocny  
Biuro Parafialne jest nieczynne 

Odeszli do Pana 

Patryk Wełna - lat 24;  
Mateusz Głogowski - lat 29; 

Mariusz Paweł Lubaszewski - lat 30; 
Śtanisława Broz ny - lat 58; 
Czesław Raczewski - lat 61;  

Kazimierz Debniewski - lat 62; 
Andrzej Bielawski - lat 65; 
Julia Czerepak - lat 71; 

Zdzisław Iwan czak - lat 81; 
Irene Zbyszyn ski - lat  86; 

Zofia Wo jcik - lat 86; 
Śtanisław Rzepa - lat 87; 
Jo zefa Kulmin ski – lat 99; 

 
Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie,  

a Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci  

9:30 - 18:00 
Ś więcenie Pokarmo w  

I Komunia 2021 - daty: 
sobota, 8 maja  - 15:00 i 17:00 
niedziela, 9 maja  - 14:30 i 16:30 
sobota, 15 maja  - 15:00 i 17:00 
niedziela, 16 maja  - 14:30  

Bierzmowanie 2021– daty: 
19. IV do 23.IV  

Ze względu na restrykcje  
tak Śakrament  Pierwszej Komunii Ś więtej 
jak i Bierzmowania, będą udzielane klasami.  

Do wszystkich rodziców zostały wysłane infor-
macje kiedy klasa ich dziecka otrzyma dany  

Śakrament, jak ro wniez  ilu gos ci moz e byc  obec-
nych z kaz dej rodziny, na chwilę obecną.  

Jes li ktos  nie otrzymał tej informacji, prosimy  
napisać na podany e-mail podając imię kate-

chetki/y wraz z imieniem dziecka.  
Dziękujemy serdecznie  za wspo łpracę.  

communionkolbe@gmail.com 

Rejestracja na całe Triduum  
Paschalne otworzy się  

w poniedziałek , 29 marca,  
w południe, przez Internet. 
Tylko osoby bez dostępu do  
Internetu mogą zapisać się  

telefonicznie, przez  
Biuro Parafialne.   

*Nie ma spowiedzi  
w Oktawie Wielkanocnej  

strona parafialna:  
www.kolbe.ca 

Na poniedziałek, 29 marca, przypadają 

urodziny Ojca Marcina, z tej okazji składamy 

Ojcu najserdeczniejsze życzenia; Bożego  

błogosławieństwa, niegasnącego zapału,  

sił i entuzjazmu w pracy duszpasterskiej  


