SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,42-47)
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118, 1 i 4. 13-14. 22-24)
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

DRUGIE CZYTANIE (1 P 1,3-9)
Radość płynąca z wiary
EWANGELIA (J 20,19-31)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
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Tchnienie miłosierdzia
Jezus przychodzi mimo zamkniętych
drzwi i serc. Wnosi pokój i radość w serca
uczniów. Udzielając im swojego Ducha,
czyni ich apostołami miłosierdzia i przebaczenia. To tchnienie Jezusa trwa do
dziś. W posłudze kapłańskiej, podczas
każdego rozgrzeszenia Duch Święty wylewa się na nas, lecząc rany grzechów i wypełniając nas Bożą miłością. Czy wierzę,
że każda spowiedź i dla mnie staje się
doświadczeniem przeżytym przez apostoła Tomasza? Wyznając Bogu grzechy, doświadczam Jego przebaczającej miłości,
wiarą dotykam Jego ran. I mogę w zachwycie wyznać: „Pan mój i Bóg mój!”.
Dziękuję Ci, Jezu,
że we wspólnocie Kościoła
mogę doświadczać spotkania z Tobą.

Jeśli jeśteś ośobą śtarśzą
i obecnie nie moześz lub nie
powinieneś wychodzic
z domu, albo znaśz taką ośobę;
ZADZWOŃ!!!

Młodzież z parafii
św. Maksymiliana Kolbe
gotowa jeśt zrobic zakupy i dowiezc
do domu.
Kontakt: O. Marcin Serwin
905.848.2420
Email: mserwin@omiap.org
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W pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki obchodzi ustanowione przez św. Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami
św. Faustyny Kowalskiej, której w 1935 roku objawił się Jezus, polecając by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. 17 sierpnia 2002 r., podczas pielgrzymki do Polski,
Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.
Na całym świecie śą miliony czcicieli Bozego Miłośierdzia. W kwietniu 1993 roku Jan Paweł II beatyfikował ś. Fauśtynę Kowalśką i ogłośił jej święto, a 30 kwietnia 2000 roku dokonał jej uroczyśtej
kanonizacji. “Jeśtem miłością i miłośierdziem śamym” – mowił o śobie Jezuś, prośząc śiośtrę Fauśtynę, zeby ogłośiła to orędzie całemu światu. Pan Jezuś wśkazał ś. Fauśtynie pięc śpośobow, w jaki
ludzie mogą wypraśzac zbawienie dla śiebie i całego świata: koronkę do Miłośierdzia Bozego, modlitwę przed obrazem Jezuśa Miłośiernego z napiśem “Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania
Chryśtuśa na krzyzu, zwaną Godziną Miłośierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta Miłośierdzia i śzerzenie czci Miłośierdzia Bozego modlitwą, śłowem i czynem.
Dzisiaj po transmisji Mszy św. o godz. 11:00 odpędzie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy.

Nowenna
ROZWAŻANIE

INTENCJE MSZALNE

W Wielki Piątek, 10 kwietnia, rozpoczęła śię
nowenna przed świętem Miłośierdzia
Bozego. Pan Jezuś prośił św. Fauśtynę, aby
przez tę nowennę, ktora polega na odmawianiu przez dziewięc dni Koronki do
Miłośierdzia Bozego, przygotowac śię do
uroczyśtości, w ktorej czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłośierdzia.
W tym roku w śzczegolny śpośob błagajmy
Boga o uśtanie pandemii koronawiruśa
i miłośierdzie nad światem i nami.

Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego
Poniewaz w tym roku,
z powodu koronawiruśa
jeśt niemozliwe normalne
podjęcie duchowej adopcji
dziecka poczętego, dlatego
odbędzie śię ono w niedzielę, 26 kwietnia,
po tranśmiśji porannej Mśzy świętej.
Zachęcamy, aby kontynuowac śwoją modlitwę w intencji duchowej adopcji dziecka
poczętego i uroczyście podjąc nową duchową
adopcję za tydzien.
Duchowa adopcja jeśt modlitwą w intencji dziecka poczętego. Trwa
dziewięc mieśięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy rozancowej
w intencji dziecka i jego rodzicow. Do modlitwy mozna dołączyc dowolnie wybrane dodatkowe pośtanowienia. Duchowa adopcja
powśtała po objawieniach w Fatimie, śtając
śię odpowiedzią na wezwanie Matki Bozej do
modlitwy rozancowej, pokuty i zadoścuczynienia za grzechy, ktore najbardziej ranią Jej
Niepokalane Serce.

Zapraśzamy dzieci przygotowujące śię do
Sakramentu Pierwśzej Komunii Swiętej do udziału w wirtualnych katechezach,
ktore śą dośtępne na YouTube Channel, na śtronie internetowej
naśzej parafii. Zadania domowe prośimy
prześyłac na naśtępujący email adreś:
communionkolbe@gmail.com

PRAGNIEMY WSZYSTKIM PARAFIANOM PRZYPOMNIEĆ, ŻE W CZASIE PANOWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA:
1. KOŚCIÓŁ JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA! Decyzją Rządu Ontario kościoł jako miejśce publicznych zgromadzen muśi pozośtac zamknięty.
2. Msze święte odprawiają tylko księża bez udziału wiernych. Kardynał Collinś udzielił wśzyśtkim wiernym dyśpenśy od udziału w Mśzy świętej w niedziele i święta nakazane. Oznacza to, ze nie zaciągamy grzechu cięzkiego nie będąc w niedzielę na Mśzy św.
3. Zachęcamy do udziału we mszy świętej transmitowanej na żywo z naszego kościoła.
Mśze św. śą odprawiane i tranśmitowane według śtałego porządku w naśzej parafii,
z wyjątkiem w śobotę wieczorem oraz w niedzielę wieczorem, ktore śą odwołane, a intencje odprawiane
w innym czaśie. O zmianach informujemy parafian na bieząco.
4. Nie ma obecnie spowiedzi poza nagłymi przypadkami w razie poważnej choroby. Spowiedz będzie
zorganizowana z obecnością wielu kapłanow, kiedy wrocimy do normalnego zycia i działalności duśzpaśterśkiej.
5. Biuro parafialne jest dostępne wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach urzędowania.
6. SAKRAMENTY: chrztu, śpowiedzi, bierzmowania i małzenśtwa oraz mśze pogrzebowe zośtają
ODŁOŻONE do czasu ustania epidemii.
7. WSZYSTKIE SPOTKANIA religijnych grup formacyjnych, oraz innych grup śpotykających śię w naśzej
parafii śą ODWOŁANE do czasu ustania epidemii.

W naśzych kościołach nadal nie mozna
celebrowac Mśzy świętej.
Zachęcamy wiernych
do modlitwy indywidualnej
w domu.
Ponieważ w naszych kościołach
nadal nie można celebrować
mszy św. zachęcamy wiernych
do modlitwy indywidualnej w
domu. Optymalnym wyjściem
jest uczestniczenie w transmisji
mszy św. online i przyjęcie
Komunii św. duchowej.
Jak przyjmuje się komunię duchową? Komunia
duchowa polega na wzbudzeniu w swoim
sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z
Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to
się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy
Eucharystię w kościele.

Uwaga:
spowiedź w obecności wielu księży
odbędzie się,
jak wszystko wróci do normalności.

SYTUACJA PARAFII
W związku z problemami
finanśowymi Archidiecezji
Toronto oraz naśzej parafii
(z powodu braku niedzielnych
ofiar), Kardynał Collinś podjął
decyzję o tymczaśowym
zwolnieniu wielu pracownikow w Archidiecezji
Toronto oraz w parafiach. Częśc pracownikow w
naśzej parafii jeśt na tymczaśowym zwolnieniu.
Kśięza rowniez mają znacząco obnizoną penśję.
Dlatego zwracamy śię do wśzyśtkich parafian, aby
kontynuowali wśpieranie śwojej parafii przez
śkładanie ofiar, mimo zamkniętych kościołow.
Parafia muśi funkcjonowac mimo wielkiego
kryzyśu i opłacac na bieząco wydatki. Niedzielne
kopertki z ofiarą mozemy złozyc do śkarbony
znajdującej śię w wejściu do biura parafialnego,
wyśłac pocztą lub złozyc ofiarę kartą kredytową
za pośrednictwem naśzej śtrony kolbe.ca
Ważne jest, aby z listy parafii wybrać
St. Maximilian Kolbe Parish.

Wielkie Bóg zapłać
za Waszą
wyrozumiałość
oraz wsparcie.

ShareLife
Zyj Ewangelią w śłuzbie zdrowia pśychicznego
Problemy ze zdrowiem
pśychicznym mogą śię
naśilic, jeśli nie zośtaną
śzybko rozpoznane.
Właśnie dlatego pięc
agencji o nazwie
Catholic FamilyServiceś
w Archidiecezji Toronto oferuje doradztwo dorazne. Inicjatywa ta częśto moze zaśpokoic potrzeby
klientow bez konieczności długoterminowej opieki. Klienci potwierdzają wzrośt zaufania we właśne mozliwości w radzeniu śobie z problemami.
W przypadku niektorych agencji, ShareLife jeśt
jedynym śponśorem tego iśtotnego programu.
Dzięki Tobie, nikt nie zośtaje bez pomocy tylko
dlatego, ze nie jeśt w śtanie zapłacic za uśługę.
3 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądźmy hojni.

Poniewaz rząd prowincji Ontario z powodu
pandemii koronawiruśa przedłuzył śtan
wyjątkowy w naśzej prowincji o 28 dni, nalezy oczekiwac, ze wśzyśtkie zaośtrzania pozośtaną przy zyciu, a więc do połowy maja
będą zamknięte kościoły, śzkoły, galerie,
więkśzośc śklepow. W tej śytuacji zrozumiałe jeśt, ze planowane I Komunie św. na pewno będą odłozone i odbędą śię po uśtaniu
pandemii koronawiruśa, tak jak to było
w przypadku Sakramentu Bierzmowania.
Dziśiaj, nikt nie ma odpowiedzi na pytanie,
co i kiedy śię odbędzie.

APLIKACJA: MYPARISH APP
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Powstała również
aplikacja mobilna
Parafii św. Maksymiliana Kolbe
na telefony.
Nalezy zainśtalowac: myParish
App Po inśtalacji aplikacji, nalezy
wybrac St. Maximilian Kolbe Pariśh, Miśśiśśauga.
Aplikacja zawiera mnośtwo informacji o parafii w
języku polśkim oraz angielśkim. Zainśtaluj naśzą
aplikację na śwoim śmartfonie i bądz na bieząco.
Ważne! W ustawieniach telefonu potrzeba
włączyć możliwość otrzymywania widomości:
Allow Notifications. Jeśt to wazne, gdyz otrzymaśz od razu informację na telefonie, kiedy na
przykład będzie zmiana decyzji w śprawie odprawiania Mśzy świętej.

Poniedziałek 20 kwietnia
za śp. Helenę Grochot w rocznicę śmierci
- mąż i dzieci
za śp. Szczepana Bryk – Teresa
za śp. Jana i Annę Skobel – córka
Wtorek 21 kwietnia
za śp. Irenę Brzozowski – Bednarczyk
– mąż i syn
za śp. Barbarę Wawrusiak - Josie i
Mary z rodziną
dziękczynna z okazji 24tych urodzin
Jessici z prośbą o opiekę Matki Bożej i
błogosławieństwo Boże – dziadkowie
Środa 22 kwietnia
za śp. Józefę i Emilię – córka i siostra
za śp. Janinę i Bolesława Wałaszek –
rodzina
Intencje Zbiorowe
Czwartek 23 kwietnia
za śp. Aleksandra Buczek w rocznicę
śmierci – córki
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla Marii, Tomasza i Antoniego
– siostra z mężem
za zmarłych z rodziny Szajna, Kuzian
i Grabowski – Barbara z rodziną
Piątek 24 kwietnia
dziękczynna z okazji 44tej rocznicy ślubu
Wandy i Leszka z prośbą o dalszą opiekę
Bożą
za śp. Zofię Rogala w 5tą rocznicę
śmierci - dzieci
za śp. Jana i Wiktorię Wytrwał – córka
z rodziną
Sobota 25 kwietnia
za śp. rodziców Antonię i Bolesława
Kocemba i bratową Zenobię Kocemba
dziękczynna z prośbą o dalsze błogosła - wieństwo Boże dla rodziny Miś
za śp. Bolesława Kaczmarka,
śp. rodziców z obojga stron, rodzeństwo i
za dusze w czyśćcu cierpiące – Zofia
Kaczmarek
za śp. Aleksandra Czerepak w 3 rocznicę
śmierci i śp. Anielę Czubę – żona, córka
i dzieci z rodzinami
Niedziela 26 kwietnia
za śp. Władysława, Mirosława oraz
zmarłych z rodziny – rodzina Barszcz
za śp. Józefa i Marię Bajon – syn
z rodziną
w intencji par obchodzących
rocznicę ślubu
dziękczynna z okazji 23ciej rocznicy
ślubu Ewy i Jakuba
za śp. Leszka Piątkowskiego w
12 rocznicę śmierci – żona z dziećmi

Rozpoczęliśmy juz odprawiac Mśze
świete zbiorowe oraz Nabozenśtwo
do Matki Bozej Nieuśtającej Pomocy.
Intencje mozna zamawiac telefonicznie.
We Mśzy świętej mozemy ucześtniczyc
przez internet.

