
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,  
obfitych w liczne łaski i Bożego Błogosławieństwa,  

składamy wszystkim naszym wiernym Parafianom i Gościom. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                  W I E L K A N O C N A   R A D O Ś Ć  
 

RADOŚĆ DZISIEJSZA, RADOŚĆ TYCH DNI JEST TĄ SAMA RADOŚCIĄ,  
którą przeżywali Apostołowie i uczniowie, kiedy odkryli tę, po ludzku mówiąc,  

niewiarygodną rzeczywistość, że Chrystus ukrzyżowany, Chrystus, który rzeczywiście umarł – 

żyje, że grób jest pusty. Taka była radość Apostołów, pierwszych uczniów, a potem pierwszych 

wspólnot chrześcijańskich, pierwszych pokoleń.  Rzeczywistość inspirująca radość i radość płynąca         

z tej rzeczywistości.  Tym dla nas ma być uroczystość Wielkanocy, uroczystość niedzielna                              

i Oktawa Wielkanocy. (Jan Paweł II.Castel Grandolfo, 31 marca 1986r) 

 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych z okazji                                                 

ŚWIĘTA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, w najbliższą niedzielę, 28 kwietnia o godz. 11:00.  

Uroczystej Mszy św. przewodniczył będzie Ks. Abp Tadeusz Wojda z Białegostoku, który też 

wygłosi Słowo Boże.  Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej 

parafii, świętem wspólnoty, jaką ona tworzy. Na zakończenie uroczystej Mszy św. o godz. 11:00 

odśpiewamy: Ciebie Boga Wysławiamy. W tym dniu nie ma procesji wokół kościoła.                       

Dołącz do nas i bądź razem z nami. 

Czym tak naprawdę jest odpust? 
W związku z uroczystością odpustową powstaje pytanie, czy odpust parafialny to tylko ta oprawa 

zewnętrzna, piękne kwiaty, porządek? Otóż trzeba nam katolikom przypomnieć, czym jest odpust, 

jakie jest jego znaczenie? Z okazji święta patronalnego, można w kościele parafialnym zyskać tzw. 

odpust zupełny. W Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o odpustach czytamy:                             

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. 

Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami,                  

za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 

zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych”. 

Kto może zyskać odpust i jakie są warunki? 
Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki: 

Stan łaski uświęcającej, Komunia eucharystyczna modlitwa według intencji Ojca świętego, 

wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. 

 
/ 

  

Dzisiaj…   
    “Jezus Nazarejczyk, ukrzyżowany, 

zmartwychwstał, nie ma Go tutaj!”- mówi anioł 

niewiastom przybyłym wczesnym rankiem do grobu.  

Tymi słowami daje im do zrozumienia, że pusty grób 

jest znakiem nowej obecności Pana wśród ludzi; grób 

otwarty i pozbawiony ciała Jezusa jest świadectwem 
zwycięstwa życia nad śmiercią.   

 Oto radosna nowina! Jezus 

zmartwychwstały jest autentyczną „Ewangelią życia”.  
Przekazuje człowiekowi Boskie życie, godność 

dziecka Bożego.  Od Apostołów przyjęliśmy tę dobrą 

nowinę, z którą mamy dotrzeć „do serca każdego 
człowieka i wprowadzić ją do samego wnętrza 

ludzkiego społeczeństwa” (Evangelium vitae, 80).  

Tak więc Wielkanoc Zmartwychwstania trwa 

także dzisiaj, a jej niewyczerpalna moc nadal budzi 

radość w sercach tych, którzy pokładają ufność w 

panu życia, i uczy nas ”czcić i szanować każdego 
człowieka” (tamże, 83) oraz działać odważnie i 

stanowczo w obronie życia.                         

I czyt.: Dz. 10:34a,37-43             II czyt.: Kol.3.1-4 

Ewangelia: J 20:1-9 lub Lk 24:1-12 

Psalm responsoryjny: 
W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy 

 

ZMARTWYCHWSTAŁ 
Zmartwychwstanie Pana jest główną prawdą naszej 

katolickiej wiary i jako takie było głoszone od 
początków chrześcijaństwa.  Znaczenie tego cudu jest 

tak wielkie, że Apostołowie są przede wszystkim  

świadkami Zmartwychwstania Jezusa.  Głoszą, iż 
Jezus żyje, i to stanowi istotę całego ich 

przepowiadania.  Po dwudziestu wiekach nadal 

głosimy dzisiaj światu:  Chrystus żyje!  
Zmartwychwstanie jest najwyższym argumentem na 

rzecz boskości naszego Pana.  Zmartwychwstanie 

stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego 
wszystkiego, co Chrystus uczynił i czego nauczał.  

Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla 

umysłu ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie, gdyż 
Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie 

potwierdzenie swoim Boskim autorytetem. 

Jezus, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał, 
zatriumfował nad śmiercią, nad mocami ciemności, 

nad cierpieniem i trwogą.  W Nim mamy wszystko, 

poza nim nasze życie pozostaje puste. 
                                             Każdy Apostołem 2010. 

 

 
NIE MA KAWY I PĄCZKÓW W NIEDZIELĘ 

WIELKANOCNĄ  

 

              CHRZTY                                                                  

PONIEDZIAŁEK 22 IV                                            

Mocą działania Ducha świętego i przez polanie wodą, 

dar chrztu świętego otrzymają:                                     

BEILA LUO córka Chen i Jacka                                                                             

KHLOE KENDRA KIERNAN                                    

córka Monica i Jeffrey                                                   

EMILIA MARIA PIOTTO                                              

córka Davida i Małgorzaty                                            

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy Bożego 

błogosławieństwa 

   ZWIĄZEK MAŁŻENSKI          

      PLANUJĄ ZAWRZEĆ 
Caroline Maria Kiełbasa córka Marty                

i Bogdana & Steven Coles syn Shirley i John 

Wymienionej parze życzymy  

Bożego błogosławieństwa. 

 

 
Staropolskim zwyczajem 

dzielimy się jajkiem  

składając sobie   

życzenia.                  

Jajko 
- symbol początku nowego życia  

ma w nas zapoczątkować nowe życie,  

dodać sił do sprostania jego wymogom.   

 
 

 

UWAGA: W okresie Oktawy          

nie ma spowiedzi. 

 
 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

( Nie ma mszy św. o godz. 14:30) 
-  w gwarze ludowej poniedziałek wielkanocny 

zwany jest lanym  poniedziałkiem. Króluje w nim 

od wczesnego rana śmigus-dyngus.  Dziś obie 

nazwy oznaczają to samo - oblewanie kogo 

popadnie wodą.  W dawnej Polsce nazwy te nie 

miały zbieżnego znaczenia.  Śmigus polegał na 

oblewaniu wodą dziewcząt oraz na smaganiu ich 

po nogach rózgą wyciągniętą z palmy.  Dyngusem 

zaś nazywano wręczanie datków w formie 

zarówno pieniędzy, jak też jajek, czy świątecznych 

smakołyków stanowiących wielkanocny okup 

wędrującym z drewnianym barankiem czy 

kogutem  przebierańcom, którzy ze śpiewem 

pieśni wielkanocnych nawiedzali gospodarzy.         
                            Ewa Ferenc-Szydełkowa ”Rok kościelny a polskie  tradycje    

 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS pw. Św. 

o. Pio serdecznie zaprasza w piątek, 26 kwietnia 

na WIECZÓR UWIELBIENIA Z MARYJĄ po 

Mszy św. wieczornej 20:00 -21:00.                                     

 

KONFERENCJA POLSKICH KSIĘŻY 

zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci 

święta Bożego Miłosierdzia w Wilnie, które się 

odbędą w sobotę, 27 kwietnia br. Uroczystościom 

przewodniczył będzie Ks. Abp Tadeusz Wojda z 

Białegostoku.  

 

DZIĘKUJEMY o. Marcinowi SERWINOWI 

oraz parom świeckim, które pomagały ojcu 

podczas prowadzenia programu RCIA dla 

dorosłych: p. Wojciechowi Opala, p. Dorocie 

Ulman, oraz p. Michałowi i Gabrieli Kasprzak. 

Bóg zapłać składamy również s. Karolinie 

SZYMKOWIAK za przygotowanie dorosłych do 

BIERZMOWANIA. 

 

125 LECIE POWSTANIA ZGROMADZENIA 

SIÓSTR KLAWERIANEK (1894 - 2019). 

Uroczysta Msza Św. odprawiona będzie 5 maja o 

godz. 12:00  w kościele  St. Clare w Toronto, 118 

St. Clair Ave. W. Toronto, przez Jego Eminencje 

Kardynała Collinsa. Info.: 416 781-3925. Email: 

sspctoronto@rogers.com 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Trwa w całej Archidiecezji Toronto zbiórka 

funduszy na doroczną akcję charytatywną 

ShareLife.  

Parafia św. Maksymiliana Kolbe jest 

zdecydowanie największą parafią w Archidiecezji 

Toronto, jednakże nasza ofiarność na cele 

charytatywne ShareLife jest skromna                             

w porównaniu do innych o wiele mniejszych 

parafii a Archidiecezji Toronto.                                 

W minionym roku zebraliśmy na ShareLife sumę 

$80,000. Dla przykładu podajemy zeszłoroczne 

wyniki zbiórki kilku innych okolicznych parafii: 

Blessed Sacrament Parish - $344,210 

St. Gregory's Parish - $273,512 

St. Patrick's Parish, Markham - $260,162 

St. Clement's Parish - $216,769 

Czy jest możliwe, aby każda rodzina mogła raz w 

roku złożyć na cele charytatywne ofiarę $100.                  

Do tej pory zebraliśmy sumę $50,000.                             

Nasz tegoroczny cel wynosi $110,000.                      

Następna kolekta na ShareLife będzie zbierana 

w niedzielę 5 maja. 

                    

                         WKRÓTCE 
 

NATIONAL MARCH FOR LIFE. Grupa Pro-life 
gorąco zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w 

Marszu Życia w Ottawie, który w tym roku 

odbędzie się 9 maja (czwartek). Tylko raz w roku 
mamy taką wyjątkową okazję zjednoczenia się pod 

parlamentem Kanady, aby być głosem tych 

najmniejszych, których życie jest zagrożone a którzy 
nie mają żadnej ochrony. Koszt wyjazdu $50. 

Pytania i zapisy: Halina 416-274-7184 lub Ula 647-

836-2952. "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 

25, 40. 

 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE (30 VI - 7 VII) 

pod patronatem p. Św. Maksymiliana Kolbe.  

Fundament I, II, III, IV Tydzień, w połączeniu z 
doświadczeniem Odnowy w Duchu Świętym. 

Zapraszamy do Ośrodka Mount Mary Retreat 

Centre, Ancaster. Prowadzący: o. Pawel Sawiak 

SJ oraz o. Bartosz Ponichtera SJ wraz z zespołem 

wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni w Duchu” z 

Polski.  http://www.mocni.jezuici.pl/ 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie danych 

osobowych na email magis0007@gmail.com lub Magda 

cell # 905-301-7544. Info:http://magis.webs.com 

                                                                               

Zapraszamy do udziału w DZIĘKCZYNNEJ 

PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Z 

OKAZJI 40 ROCZNICY ZAŁOŻENIA NASZEJ 

PARAFII. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 20 

do 28 października. Odwiedzimy Górę Tabor, 

Nazaret, Kanę Galilejską, Jeziora Galilejskie, Górę 

błogosławieństw, Qumran, Górę Oliwną, Ogród 

Oliwny, odprawimy Drogę Krzyżową idąc śladami 

Chrystusa, będziemy również przy Grobie Dawida, 

Ścianie Płaczu, w Betlejem, w kościele Zaśnięcia 

Matki Bożej jak również jeden dzień spędzimy nad 

Morzem Martwym. Info.: POLIMEX, tel. 905 238 

6683, wew. 427. Prosić p. Mirę.  
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Org. Przyjaciół Harcerstwa przy ZHP pgk 

serdecznie zaprasza na WIOSENNĄ ZABAWĘ w 

sobotę 27-go kwietnia br. w Centrum im. Jana Pawła II. 

Dochód przeznaczony będzie na REMONTY STANIC 

HACERSKICH na Kaszubach.  Bilety $55, Magda: 416-

270-6665.  Wspaniała kolacja przygotowana przez p.Jana 

Gromadę, loteria.  Gra orkiestra ‘Impres’ – ZAPRASZAMY  

I PROSIMY O POPARCIE. 

 

 

 

 

 

 

            

       Intencje  Mszalne  
 

      
 

 22 kwietnia, PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
  8:00  za śp. Helenę i Władysława Sroślak - córka z rodz.  

  9:30  O Boże błog. i opiekę dla Damiana - rodzice 

11:00  za śp. Bronisławę i Antoniego Szostek i za dusze   

           w czyśćcu cierpiące - córka     

13:00  Dzięk. z ok. 43 rocz. ślubu Wandy i Leszka Bazyl z  

           prośbą o dalsze błogosławieństwo  

19:00  za śp. Barbarę Wawrzusiak (10 rocz.) - Lucy Dworak  

           z rodz.   

23 kwietnia,  WTOREK 

  8:00  za śp. Emilię i Piotra Smyj - rodzina Smyj 

19:00  za śp. John i Temmie Bielawski i za śp. Stan  
           Modrowski - rodzina 

           za śp. z rodz. Szajna, Grabowski i Kuzian - rodz. 

  

 24 kwietnia,  ŚRODA 

  8:00  za śp. Aleksandra Buczek - od córek 

           za śp. Władysława Mroczek (5 rocz.) - rodz. 

19:00  INTENCJE ZBIOROWE 

 

25 kwietnia,  CZWARTEK    

  8:00   za śp. Edwarda Gałek 

19:00  Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla Marii, Tomasza  

            i Antoniego - siostra z mężem 

            za śp. Władysława oraz za śp. rodziców obojga   

            stron i za śp. z rodz. Warpas - żona i córka  

 

26 kwietnia, PIĄTEK 
  8:00   za śp. Władysława Mazurkiewicza - córka z rodz.  

19:00   Dzięk. z ok. 100 urodzin Elżbiety Malickiej z  

            prośbą o zdrowie i Boże błog.- dzieci z rodzinami 

            za śp. Marię Bazyl - córka i syn z rodz.  

            za śp. Feliksę i Stanisława Borawskich i za śp.  

            zmarłe siostry - Mieczysław 

 

27 kwietnia, SOBOTA  

  8:00   za śp. z rodziny Rogala i Dąbrowskich  

17:00   Z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Klaudii 

            Bieleckiej z okazji jej urodzin - rodzice 

19:00   za śp. Bolesława Kaczmarek i za śp. rodziców  

            i rodzeństwa z obojga stron oraz za dusze  

            w czyśćcu cierpiące - Zofia 

 

28 kwietnia, NIEDZIELA 

  8:00  za śp. Mariannę, Piotra, Wacława Zajkowskich i  

           za śp. z rodz. Szorc - rodzina 

  9:30  za śp. Józefa i Marię Bajon - córka z rodz.   

11:00  Za parafian i Dobrodziejów - ODPUST  
13:00  za śp. Leszka Piątkowskiego ( 11 rocz.) - żona,  

           syn i córka z rodz.   

14:30  W Int. Radia Maryja  
19:00  za śp. Aleksandra Czerepak ( 2 rocz.) i za śp.   

           Anielę Czuba - córka z rodz.  

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc 

mailto:sspctoronto@rogers.com
http://www.mocni.jezuici.pl/
mailto:magis0007@gmail.com
tel:905-301-7544

