
 

 

 

DZIEŃ MATKI.  

Z okazji Dnia Matki  składamy naszym matkom 

wyrazy wdzięczności, za macierzyństwo, 

okazywaną miłość,  przekazywanie  wartości 

życiowych tak bardzo potrzebnych do 

samodzielnego życia. Dziękujemy i   życzymy 
Im dużo pociechy z  dzieci,  radości  

i zadowolenia w życiu osobistym   

dziś i na każdy dzień. 

 

Maryjo! wzorze wszystkich matek módl się 

za nasze matki  aby mocą i łaską Bożą były 

żródłem miłości i jedności  dla naszych rodzin. 

 

ROZPOCZĘLIŚMY MIESIĄC 

MARYJNY, zapraszamy więc na codzienne 

nabożeństwa majowe o godz. 18.30,                     

a w sobotę po porannej mszy św. 

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. 

 
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. 

 

 
 

 

 
W tym miesiącu 

11 maja, 12 maja oraz 19 maja                             
odbędą się Msze Święte z udzieleniem 

 Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. 

 

Sakrament przyjmie 118 dzieci.   

   

    11 maja za tydzień Msza święta komunijna  

w j. ang. o  16:00. Msze św. komunijna po 

polsku o 14:30. 

 
…z nauczania J. P. II.  

                                   Droga komunii z Jezusem 

                            Na prośbę uczniów z Emaus, 

by  pozostał „z” nimi, 
Jezus odpowiedział darem o wiele większym: 

przez Sakrament Eucharystii 

pozostał  ”w”  nich. 

Przyjęcie Eucharystii jest wejściem 

w głęboką komunię z Jezusem.  

„Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was”  
             (J 15,4). 

 Ta relacja wewnętrznego „trwania” w sobie 

nawzajem, pozwala nam antycypować  
w jakiś sposób niebo na ziemi. 

J.P. II Z listu apostolskiego „Mane Nobiscum Domine” 

2004r. 

 

PRZYJMOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA, 
czyli Komunia Święta w postaci opłatka - jest to 

tradycja Kościoła katolickiego nieodłącznie 

związana z papieżem. Opłatek wywodzi się 
bezpośrednio z chleba eucharystycznego – 

symbolizuje ów chleb podczas przyjmowania 

przez wiernych opłatka, jako Komunii Świętej. 

To, co czynią kapłani podczas mszy świętej, 

czyli przemienianie chleba eucharystycznego – 

opłatka i wina w ciało i krew Chrystusa, jest 

bezpośrednią pamiątką tego, co uczynił Jezus 

podczas ofiarowania i nakazał, by tak czynili 

jego uczniowie Komunię Świętą często nazywa 

się Eucharystią lub Wieczerzą Pańską. W 

wielu kościołach obrzędy te nieco się różnią, 

ponieważ wierni mogą przyjmować Komunię 
Świętą w dwóch postaciach – chleba i wina lub 

tak, jak jest to w naszym kościele poprzez 

symboliczne przyjęcie Ciała Pańskiego, czyli 
właśnie owego białego komunikatu – opłatka. 

 

DZIĘKUJEMY NAUCZYCIELOM, którzy 

przygotowywali naszą młodzież 12 maja do 

sakramentu I Komunii Św.; Grupa polska: 
Teresa Bielecka, Małgorzata Hubisz, Dorota 

Ściuk, Aneta Merta, Justyna Armatowicz, Victoria 

Wszeborowski, Caroline Smółko, Diana Czubat. 
Grupa angielska: Michelle Mierzwinski, Nicole 

Goralski, Nadia Strach, Justyna Teper, Claudia 

Podolak oraz. O. Paweł Pilarczyk OMI i  Magda 

Hofman (koordynator) 
UWAGA: 26 maja na Mszy o godz 13:00 odbędzie 

się rocznica I Komunii Świętej! Prosimy dzieci o 

ubranie garniturów i sukienek i ustawianie się o 

12:30 w sali parafialnej. Msza w intencji 

katechetów na zakończenie roku katechetycznego 

24 maja w piątek o godz. 19:00 

 

 

           Dzisiaj…   
Zwierzchników w Kościele nazywa się 

pasterzami, arcypasterzami.  My sami lubimy, 

gdy się mówi, że jesteśmy „owcami Jego 

pastwiska”.  Nikt nie chce być owcą.  Nie w tym 

rzecz i nikt tego od nas nie żąda.  Gdyby Jezus 

przemawiał językiem dzisiejszym, może użyłby 

innych określeń.  Pozostanie jednak faktem, że 

Chrystus powiedział: „Jestem dobrym 

pasterzem, znam moje owce...”  W Ewangelii 

św. Jana Jezus mówi: „Wy jesteście 

przyjaciółmi moimi”.  I dlatego mógłby również 

powiedzieć: Jestem waszym przyjacielem.  

Znajduję coraz więcej przyjaciół.  Staniecie się 

nimi, gdy was przyjmę, a wy zachowacie moje 

przykazania.  Nie pozwolę, aby ktokolwiek z 

was się zagubił.  Pozostaniecie przy mnie na 

zawsze, wezmę was do mego Ojca.  I naszej 

radości nie będzie końca. 
I czyt. Dz 13,14.43-52                          II czyt.:Ap 7,9.14b-17 

Ewangelia: J 10,27-30 

Psalm responsoryjny:  

My ludem Pana i Jego owcami 

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr 30. 

  
NA KAWĘ I PĄCZKI do godz. 12 ( ze względu na 

komunie św. ) zaprasza MŁODZIEŻ. 

 

 
 

    Dziękujemy za ofiary  

           złożone na Share Life - $51.747.00.  

                                      Bóg zapłać za hojność. 

 

NIEDZIELA                                    

DOBREGO                                      

PASTERZA 

Dziś w całym Kościele 

obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o 

Powołania do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego.  Modlitwa o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne jest obowiązkiem każdego 

wierzącego.  Powołanie do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego, jest przede wszystkim darem 

Bożej miłości, jest owocem Bożej łaski. Jest to dar 

Boga dla całej społeczności ludu Bożego, dla nas 

wszystkich. Na powołania kapłańskie i na 

kapłanów musimy patrzeć przede wszystkim przez 

pryzmat wiary. Powołanie jest wielką tajemnicą 

Boga, który wzywa tego, kogo On chce.  

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 

zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i 

rzeczywiście nimi jesteśmy (1 J 3:1) „Ja jestem 

dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje 
za owce „ jak mówi św. Jan. 
 

Świętość jest wspólnym powołaniem 

wszystkich wierzących.  Ale kapłan, jako 

przewodnik braci, ma jeszcze większą 

motywację, by dążyć do świętości.  Nie myli się 

więc Lud Boży ani opinia publiczna, oczekując 

od kapłanów świadectwa prawdziwej 

konsekwencji w życiu, a nawet heroizmu. Nie 

można jednak zapominać, że o świętość należy 

błagać Boga, i że ze swej natury jest ona 

trudną drogą, na której kapłani, podobnie jak 

inni ludzie, zmagają się z własną słabością.  

Dlatego jest rzeczą konieczną, aby wspólnota 

chrześcijańska wspierała ich swoją modlitwą.                                                

          

 

 

           Z pulpitu …  
 

 

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE 

UMIESZCZENIEM REKLAMY  

W BIULETYNIE PARAFIALNYM  

WKŁADKA REKLAMOWA BIULETYNU,                  

która ukazuje się przez cały rok od  X  do X roku 

następnego, jest stałą częścią naszego biuletynu                   
i pokrywa  koszty jego druku. Nowe reklamy będą 

przyjmowane w miejsca, z których rezygnują 

dotychczasowi użytkownicy. Osoby zainteresowane 

umieszczeniem reklamy proszone są o kontakt 

telefoniczny z biurem parafialnym 

 Tel.: 905 848-2420. 
 

                                                   
PUBLICATION OF BANNS OF 

ORDINATION ANNOUNCEMENT. 

Mr. Paweł Stankiewicz is scheduled to be ordained 

to the Transitional Diaconate at 7:00 p.m. on 

Thursday, June 20, 2019 at the Cathedral Basilica 

of Christ the King, Hamilton , Ontario. If anyone 

knows of a serious cause why the Ordination 

should not take place,                                                    

please notify your parish priest.   

LET US PRAY THAT MR. PAWEŁ STANKIEWICZ                        

WILL BE A GOOD AND FAITHFUL SERVANT OF THE LORD 

AND HIS CHURCH. 

ZWIĄZEK MAŁŻENSKI PLANUJĄ                     

ZAWRZEĆ 

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 

Wymienionym parom życzymy  

Bożego błogosławieństwa. 

 

ROCZNICĘ SWOJEGO ŚLUBU 

OBCHODZĄ: 
1. 25  rocz. Małgorzata i Marek Mierzwa 

2. 25 rocz. Beata i Zenon Pietrzak  

3. 30 rocz. Urszula i Leszek Stach 

4. 64 rocz. Anna i Henryk Lopiński 

Dostojnym Jubilatom, życzymy wielu łask Bożych 

i wszelkiego błogosławieństwa na dalsze lata. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                Wkrótce … 
 

 

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. 

 

 

 

14 V wtorek, RYCERZE KOLUMBA. Msza św. 

wraz z Wymianą Tajemnic Żywego Różańca o 

godz. 19:00. Po Mszy św. zebranie w  salce 

Rycerzy  Kolumba w Centrum. 

 

 24 V piątek. WIECZÓR UWIELBIENIA Z 

MARYJĄ  o godz. 20:00 - 21:00 - zaprasza 

Wspólnota Uwielbienia Adoremus. 

25, 26 maja.  CARRASSAUGA      

NAJWIĘKSZY WIELOKULTUROWY 

FESTIWAL   w ONTARIO.                                   

Polski Pawilon mieści się przy  1275 

Mississauga Valley. Możliwość zapoznania się                

z kulturą i tradycjami innych państw jak również 

okazja do przybliżenia sobie swojej własnej. 

Zapraszamy, od 12-24:00 na wystawę polskiej 

sztuki i kultury, na zakupy polskich artykułów, 

oraz na polskie smakołyki, polską muzykę, taniec, 

gry i zabawy.  Inf. Janina 905 542-1237.   

 

KONCERT ZESPOŁU RADOŚĆ-JOY na 

„ZAKOŃCZENIE ROKU „:  9 VI,  godz. 

16:00. Sala Parafialna. Bilety $15.00. Więcej 

informacji w kolejnych biuletynach. 

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. 
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30 VI - 7 VII, REKOLEKCJE 

IGNACJAŃSKIE. 
Email magis0007@gmail.com lub Magda cell 

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

 

       Intencje  Mszalne  
 

      

13 maja, PONIEDZIAŁEK  

    8:00  O dary Ducha Św. dla dzieci i wnuków -  

             rodzice i babcia 

  18:30  Nab. Majowe 

 19:00   śp. Zofia Goławska - córka Zdzisława z  

             dziećmi  

             śp. Józef, Jadwiga i Józef Rzadkowscy - 
             córka Halina 

 

14 maja,  WTOREK 

  8:00   śp. Ryszard Skrzypek (5 rocz.) 

18:30  Nab. Majowe 

19:00  Dzięk. w dniu urodzin Justyny Armatowicz -  
            przyjaciele 

            śp. z rodz. Luczak i Wielgus - Susan, Lydia 

            i Diane Wielgus.  
 

                            15 maja,  ŚRODA 

  8:00  śp. Zofia i Jan Borowscy - córka z rodz.  
            śp. Zofia ( 4 rocz.) - siostra Teresa z rodz.  

18:30  Nab. Majowe 

19:00  W Int. dzieci Pierwszokomunijnych 

 

16 maja,  CZWARTEK    

  8:00   śp. Małgorzata Rabiańska - synowa z  
            wnukami 

18:30  Nab. Majowe 

19:00  śp. Halina i Antoni Szelest - córka z mężem 
           śp. Ignacy Błaziak - córka z rodz.  

 

17 maja, PIĄTEK 

  8:00  O Bożą opiekę urodzonych w maju wnuczek  

           Tiny, Oli i Eli - Babcia i Dziadek  

           śp. Elżbieta i Zygfryd Czupajło - syn z rodz.  

18:30  Nab. Majowe 

19:00  śp. rodziców; Marię i Wiktora i śp. braci  

           Stanisława i Franciszka Węgłowskich - córka  
           i siostra z dziećmi  

           śp. Józef i Maria Junczyk - wnuczka  

           Urszula 

 

18 maja, SOBOTA  

  8:00  śp. Aniela, Stanisław i Tadeusz i śp. z  
           rodz. Brzezińskich i Nowaków - córka i siostra 

  8:30  Nab. Majowe 

17:00  O zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny, Lindy,  

           Roberta i ich rodzin 

19:00  śp. Zofia i Henryk Kaczmarczyk i śp.  

            Kazimiera i Zenon Kozłowscy - dzieci  

           z rodz.  

 

19 maja, NIEDZIELA 

  8:00   śp. z rodz. Załęckich- rodzina 

  9:30   śp. Józefa i Władysław Kazimierczak i    
            śp. Anna Kazimierczak - syn i mąż 

11:00   śp. o. Teofil Szendzielarz ( 22 rocz.) 

13:00   Dzięk. z prośbą o dalsze Boże błog. dla    
            Justyny i Stanisława z okazji urodzin. 

14:30   W Int. dzieci Pierwszokomunijnych  

           (gr. polska)  

18:30  Nab. Majowe 

19:00  Dzięk. z prośbą o Boże błog. i zdrowie w   

           Rodzinie 

 

4 Niedziela Wielkanocna 

http://www.pierwszakomuniaswieta.pl/artykul/2-zrozumiec-sakrament-komunii-swietej
mailto:magis0007@gmail.com
tel:905-301-7544

