
 

 
Żyj Ewangelią sprawiedliwie i z miłością. „ShareLife” stanowi wiarygodny 

drogowskaz na mapie planu duszpasterskiego, mianowicie wskazuje jego główny 

kierunek ‘Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom Sprawiedliwości i Dobra.’                         

Praca naszych agencji, a także Państwa hojność, służą, jako ścieżka realizacji 

uczynków sprawiedliwości i miłości, umacniając tym samym świadectwo wiary 

katolickiej.”– Kardynał Thomas Collins. Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.                  

Po Komunii św. zbierana będzie druga kolekta na ten cel. Czy jest możliwe, aby 

każda rodzina raz w roku złożyła na ShareLife ofiarę $100?  Bóg zapłać za Twoją 

hojność. 

 

 
 

     BÓG ZAPŁAĆ SKŁADAMY: 
- za ofiary złożone do puszek w ubiegłym tygodniu dla ubogich, które zostały 

przeznaczone dla naszego gościa Ks. Abp. Tadeusza Wojda z Białegostoku. 

 

- wszystkim pielgrzymom, którzy wzięli udział w pielgrzymce do WILNA                             

za podjęty trud.  Ważne jest, aby więź duchowa między kolebką kanadyjskiej Polonii                   

i jej aktualnym centrum została zachowana. Zasługują na to pokolenia, które na Kaszubach 

stworzyły duchowe fundamenty naszej polonijnej wspólnoty. Nie powinniśmy nigdy 

zapomnieć o tym, że aby wybudować kościół pierwsi polscy osadnicy na Kaszubach 

oddawali czasami w zastaw swoje własne pola. Tak powstało sanktuarium,                       

które dzisiaj jest uświęcone trudem pracy i modlitwami wielu pokoleń. 

 

- p. Stanisławowi Wiecha , niezmordowanemu oraz jego dzielnym pomocnikom,  którzy 

przygotowali i pomagali w przygotowaniu  posiłku, jak również sponsorom: 

Jo &John Meat Product & Delicatessen, Eddy’s Meat Market, 

Tymek’s, Odra Meat Delicatessen, Sweet Temptation Bakery. 
                         

ROZPOCZĘLIŚMY MIESIĄC MARYJNY, ZAPRASZAMY WIĘC             

NA CODZIENNE NABOŻEŃSTWA MAJOWE O GODZ. 18.30,                   

A W SOBOTĘ PO PORANNEJ MSZY ŚW. 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.                          

Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy 

grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz 

Polski i Polaków rozsianych po całym świecie. Jego centralną częścią jest Litania 

Loretańska. Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących 

Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. Inicjatorem nabożeństw 

majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. 

Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych,                          

które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 

r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były              

w wielu miastach. Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw 

majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania 

sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę 

zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. 

PROCESJE DO OGRODU RÓŻAŃCOWEGO.                                                                

Na pamiątkę objawień fatimskich, każdego 13, w miesiącach od maja do 

października, po wieczornej Mszy świętej, zapraszamy do wzięcia udziału                                     

w procesji do Ogrodu Różańcowego. 

 

Dzisiaj…   

 
igdy nie powinniśmy pochopnie 

twierdzić, że kochamy Boga i Jezusa, 

Jego Syna, który, jak wierzymy,  

 

przebywa w chwale swego Ojca.   

Wierzyć w Jezusa to już wiele, ale jeszcze nie 

wszystko.  Przyznawać się do Niego oznacza 

wyznawać, że został ukrzyżowany, pogrzebany 

i zmartwychwstał; to znaczy dalej: wyraźnie 

stwierdzić naszą wiarę i oświadczyć, że chcemy 

z tej wiary wyciągnąć osobiste konsekwencje. 

Gdy wielu starciło wiarę w Jezusa, św. Piotr 

wyznał Mu ją mówiąc: „Ty masz słowa życia 

wiecznego”.  Po swoim zmartwychwstaniu 

Jezus nie pytał już więcej o jego wiarę lecz o 

miłość.  Zapytał trzy razy.  Jak często musi nas 

pytać? 

Pierwsze czytanie: Dz 5,27b-32.40b-41 

Drugie czytanie: Ap 5,11-14 

Ewangelia: J21,1-19 

Psalm responsoryjny: 

Sławię Cię Panie, bo mnie wybawiłeś 
 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 28. 

  
NA KAWĘ I PĄCZKI zapraszają na rzecz parafii    

RYCERZE KOLUMBA.   

Młodzież w tym czasie zaprasza na zakup  

    MIODU,  

                   KROKIETÓW i 

                                                 PIEROGÓW. 

                                             

CHRZTY                                                                  

Mocą działania Ducha świętego i przez polanie wodą, 

dar chrztu świętego otrzymają:                                      

Adaline Yanosev   córka Sylwii i Christopher                                                                           

Jan Antonio Serwin Lopes i Jacinto Zbigniew 

Serwin Lopes dzieci Marzeny i Joshua                          

Sebastian Sokół  syn Moniki i Artura                                                                              

Anastazja Sawarski  córka Marty i Tomasza                                                               

Hubert Adam Maryniarczyk                                            

syn Małgorzaty i Adama                                                                        

Sebastian Jan Laba  syn Anny i Tomasza                                                                     

Lilia Kwiatkowska córka Kingi i Mateusza 

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy                

Bożego błogosławieństwa  

ZWIĄZEK MAŁŻENSK      

PLANUJĄ ZAWRZEĆ 

Gabriela Pawlica córka Anny i Piotra 

& Alexander Piotr Włodarski syn Iwony i Marka 

Karina Prucnal córka Edyty i Andrzeja 

Filip Alexander Batruch syn Małgorzaty i Igora 
Paulina Plata córka Urszuli i Roberta 

& Artur Kuczyński syn Teresy i Andrzeja  

Sages Brethour córka Anny i Roberta  

& Razvan Laurentiu Ambrus syn Ioana i Arpad 

Wymienionej parze parze  życzymy  

Bożego błogosławieństwa. 

 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 

OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ SWOJEGO 

ŚLUBU ze względu na uroczystości 

Miłosierdzia Bożego została przeniesiona na 12 

maja na godz. 11:00. Zgłoszenia przyjmuje 

biuro parafialne. 

 
 

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE 

UMIESZCZENIEM REKLAMY W BIULETY-  

NIE PARAFIALNYM WKŁADKA 

REKLAMOWABIULETYNU PARAFIALNEGO, 
która ukazuje się przez cały rok od  X  do X roku 

następnego jest stałą częścią naszego biuletynu i 

pokrywa  koszty jego druku.                W maju 

otwierana jest lista dla osób zainteresowanych 

umieszczeniem reklamy. O przyjęciu decyduje 

pierwszeństwo zgłoszenia. Nowe reklamy będą 
przyjmowane w miejsca, z których rezygnują 

dotychczasowi użytkownicy. Osoby zainteresowane 

umieszczeniem reklamy proszone są o kontakt 

telefoniczny z biurem parafialnym od wtorku,        

7 maja. Tel.: 905 848-2420. 
 

                      

       Z PULPITU 

 
KPK - Okręg Mississauga  

zaprasza na obchody 228 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
Rozpoczynamy Mszą Św. w Intencji Ojczyzny o 

godz. 11:00. Po Mszy Świętej będzie przemarsz 

do pomnika Patrioty przy Centrum im. Jana Pawła 

II, gdzie odbędzie się krótka uroczystość, włącznie 

z podniesieniem flag narodowych, odśpiewaniem 

hymnów i krótkimi przemówieniami.  Serdecznie 

zapraszamy.  

 

 

 

 

 
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 

 

SPOTKANIE Z JEZUSEM w 

NAJŚWIETSZYM SAKRAMENCIE - 10 V  

piątek  o godz. 20:00-21:00. 

   

 

W tym miesiącu                                                 

11maja,           12 maja 

oraz            19 maja                             
odbędą się Msze Święte z udzieleniem 

Pierwszej Komunii Świętej  

w naszej parafii.  

Sakrament Pierwszej Komunii  Świetej 

przyjmie 118 dzieci.                                                               

11 maja za tydzień Msza święta 

komunijna w j. ang. o  16:00,                                    

Msze św. komunijna po polsku   o 14:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 Mirę. 

 

                  

                       Z PULPITU 
 

RYCERZE KOLUMBA. Msza św.  wraz z 

Wymianą Tajemnic Żywego Różańca 14 V, 

wtorek o godz. 19:00. Po Mszy św.  zebranie w  

salce Rycerzy  Kolumba w Centrum. 

 

Na prośbę wielu parafian, którzy powrócili                  

z zimowych dłuższych wakacji i chcą mieć 

swoje zdjęcie w albumie parafialnym,  został 

jeszcze dołożony jeden dzień do zrobienia 

zdjęcia do albumu, a mianowicie  6 czerwca,  

w czwartek, od godz. 15:00 do 21:00. 

Album będzie gotowy pod koniec września. 

Uroczystości 40 lecia naszej parafii odbędą się 

w niedzielę, 6 października, a przewodniczyć 

im będzie Ks. Bp Wiesław Śmigiel z Torunia. 
 

GRUPA TEATRALNA, przy Centrum J. P II 

przygotowuje powtórzenie sztuki o Bożym 

Narodzeniu ”Jasełka” (2019/2020). 

Poszukujemy około 20 osób, chętnych do 

wzięcia udziału w przedstawieniu: 3 chłopców 

(około 8-10 lat), 6 chłopców (5-7 lat), 4 

dziewczęta (15-18 lat), 9 dziewcząt ( 8-15lat ) 

4 dziewczęta (od 5-7 lat) Osoby 

zainteresowane wzięciem udziału w 

przedstawieniu, oraz rodzice dzieci w tych 

przedziałach wiekowych zainteresowani, aby 

ich dzieci brały udział w przedstawieniu 

prosimy o kontakt: Jan Dąbal 416 562 0311,                                                 

Janusz Dybel 416 459 3748 

MINISTRANCKI OBOZ LETNI. 

Rozpoczęliśmy przygotowanie do  

ministranckiego obozu letniego na 

Kaszubach Kanadyjskich. Odbędzie się on w 

dniach od 22. do 31 lipca br. Poszukujemy 

wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą 

w charakterze opiekuna, jako ratownik 

wodny i pielęgniarka. Jeśli ktoś chciałby 

pomóc przy koloniach to proszę o kontakt z o. 

Grzegorzem Nowakiem OMI. 

 

30 VI - 7 VII, REKOLEKCJE 

IGNACJAŃSKIE. 
Email magis0007@gmail.com lub Magda cell 

# 905-301-7544. Info:http://magis.webs.com 
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70-LECIE SZKOŁY POLSKIEJ  

IM. ŚW. KAZIMIERZA 
Szkoła Polska im. Św. Kazimierza obchodzi w tym 

roku 70-lecie. Serdecznie zapraszamy absolwentów 

oraz wszystkich zainteresowanych na uroczyste 
obchody, w sobotę, 8 czerwca o godz. 14:00. W 

programie Msza św., akademia, obiad, możliwość 

odwiedzenia klas. Zbieramy również zdjęcia                           
i pamiątki, aby stworzyć wystawę. Bilety $40.      

Kontakt: henryka.sredzinski@tsdsb.                                   

org 647-678-4659, Magda 416-457-8199. 

      
      Intencje  Mszalne  
 
 

      

6 maja, PONIEDZIAŁEK  
    8:00  O zdrowie i Boże błog. dla rodz. Biłek 

  18:30  Nab. Majowe 

 19:00   za śp. Michała Serwin - syn z rodz.  

             za śp. Leonardę i Ryszarda Binkiewicz - rodz.   

 

7 maja,  WTOREK 
  8:00  za śp. Marię i Michała Świątek - dzieci  

10:00  W Int. Klubu Seniora 

18:30  Nab. Majowe 

19:00  Dzięk. z ok. urodzin Julianny i Marii z prośbą o  
           potrzebne łaski. 

  

8 maja,  ŚRODA 
  8:00  za śp. Eugeniusza Hul (4 rocz.) i za śp. Eugenie 

Hul - siostra z rodz.  

          za śp. Stanisława Gawron, za śp. Stanisława 
Salamon i za śp. Stanisławę Dusza 

18:30  Nab. Majowe 

19:00  INTENCJE ZBIOROWE 

 

9 maja,  CZWARTEK    
  8:00  za śp. rodziców i rodzeństwa z obojga stron -  
           Danuta i Stanisława Marchewka  z rodz.   

18:30  Nab. Majowe 

19:00  za śp. Krystynę i Andrzeja Szuba - córka z rodz. 

           Dzięk. z prośbą o Boże błog. i Dary Ducha Św.  

           dla Elżbiety i Tadeusza  

 

10 maja, PIĄTEK 
  8:00  za śp. Annę Juszczyńską - Abramowską  

           za śp. Jadwigę i Stanisława Dec - dzieci 

18:30  Nab. Majowe 

19:00  za śp. Annę i Franciszka Druzgała - córka z rodz.  

           za śp. Marka - rodzina 

 

11 maja, SOBOTA  
  8:00  za śp. Danielę i Bogusława Rogalskich i z śp. z  

           rodz. Miciukow i Rogalskich 

  8:30  Nab. Majowe 

16:00  W Int. dzieci Pierwszokomunijnych ( gr. ang.)  
19:00  O dary Ducha Św. dla synów; Piotra i Grzegorza  

            z rodzinami- rodzice 

 

12 maja, NIEDZIELA 
  8:00  za śp. Mikołaja i Zofię Misiewicz, za śp.   

           Władysława i Franciszkę Maleszyk oraz za śp.  
           Romana i Pelagię Wojewódka - rodz.  

  9:30  za śp. Marię, Jerzego i Józefa Taborowskich - 

           Helen Beben z rodz.  

11:00  W Int. par obchodzących rocznice swojego  

           ślubu 
13:00  Dzięk. z ok. urodzin Zbyszka Chabinki z prośbą o 

           potrzebne łaski dla niego.  

14:30  W Int. dzieci Pierwszokomunijnych (gr. polska)  

18:30  Nab. Majowe 

19:00  za śp. rodziców; Romanę i Jerzego i zmarłych z  

           rodziny obojga stron - Krystyna 

 

N 
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