SŁOWO BOŻE
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 (Mt 26,14 - 27,66)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa
według świętego Mateusza.

ROZWAŻANIE
Od chwały do chwały
Niedziela Palmowa rozpoczyna celebrację
Wielkiego Tygodnia, najwazniejszego czasu
w całym roku liturgicznym. To niedziela i
tydzien wielkich kontrastow. Mozemy powiedziec: od chwały przez ponizenie do
chwały przez wywyzszenie. Widzimy Jezusa,
ktory jako Krol Pokoju wjezdza w chwale do
Jerozolimy. Potem idziemy za Nim przez całą
historię okrutnej i bolesnej męki, rozwazanej
nie tylko dzis, lecz takze przez cały tydzien,
aby za osiem dni doswiadczyc chwały, radosci i piękna miłosci, ktorej smierc pokonac
nie moze, miłosci zmartwychwstałej.
Jezu, daj mi oczy serca, które będą umiały
kontemplować Twoją chwałę i Twoje poniżenie, a przede wszystkim, które będą
umiały rozpoznawać Twoją obecność
w codzienności.

Jesli jestes osobą starszą
i obecnie nie mozesz lub nie
powinienes wychodzic
z domu, albo znasz taką osobę;
ZADZWOŃ!!!
Młodzież z parafii
św. Maksymiliana Kolbe
gotowa jest zrobic zakupy i dowiezc do
domu.
Kontakt: O. Marcin Serwin
905.848.2420
Email: mserwin@omiap.org
Zapraszamy dzieci przygotowujące się do Sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej
do udziału w wirtualnych
katechezach, ktore są dostępne
na YouTube Channel, na stronie internetowej naszej parafii.
Zadania domowe prosimy przesyłac na
następujący email adres:
communionkolbe@gmail.com
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Drodzy Parafianie i Droga Polonio,
Zazwyczaj w tym czasie przesyłamy sobie serdeczne życzenia, nasiąknięte wiosenną radością i pokojem. Niestety w tym roku zapanowała ciemność i brak nadziei, strach ogarnął nas wszystkich
i po raz pierwszy zostaliśmy sami, bez poczucia bliskości z Bogiem w naszych kościołach. Te święta po raz pierwszy w naszym życiu przeżywać będziemy przed telewizorami w raczej niewesołej atmosferze.
Jednakże ta wyjątkowa sytuacja nie może zgasić naszego świątecznego ducha. Zatem podnieśmy nasze głowy i jak Apostołowie w wielkanocny poranek, Piotr i Jan,
biegnijmy z nadzieją w przyszłość, bowiem Zmartwychwstały jest naszą nadzieją, przyszłością, jest Tym, który niszczy mroki ciemności i strachu.
Niech Zmartwychwstały Pan natchnie Wasze serca miłością, radością i niech doda sił do codziennych zwycięstw. Niech będzie niewyczerpalnym źródłem Waszej nadziei i pozwoli odnajdywać
znaki swojej żywej obecności we współczesnym świecie.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych - Misjonarze Oblaci, Parafia św. Maksymiliana Kolbe

W naszych kosciołach nadal nie mozna
celebrowac Mszy swiętej.
Zachęcamy wiernych
do modlitwy indywidualnej
w domu.
W sytuacji, gdy nie ma mozliwosci
przyjęcia komunii swiętej poprzez
spożycie Ciała Pańskiego, mozna –
jesli się jest w stanie łaski uswięcającej – wzbudzic pragnienie przyjęcia
komunii i powiedziec o nim Bogu w dowolnej
formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie
z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie
uczestnictwa w transmisji Mszy swiętej
(ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania
z robieniem jednocześnie innych rzeczy…).
W innych przypadkach zacząc warto od aktu
pokuty, rozwazenia czytan z dnia, a przed aktem
komunii duchowej odmowic modlitwę Panską
oraz „Panie, nie jestem godzien…”

ŚWIĘCENIE PALM
Dzisiaj
odbywa się poświęcenie palm.

Ze względu na zamknięcie kosciołow
i niebezpieczenstwo zarazenia się wirusem
poswięcone palmy znajdowac się będą
w wejsciu do biura. Możemy sobie je wziąć
obojętnie, kiedy w ciągu tygodnia.
Wejscie do biura otwarte jest przez całą dobę.
W wejściu znajduje się również skarbona, do
której możemy wkładać nasze niedziele ofiary.
W tej bardzo trudnej sytuacji finansowej naszej
parafii, prosimy o szczegolną
troskę i zrozumienie. Ofiary
mozemy rowniez złozyc
kartą kredytową
na stronie kolbe.ca –
ale musimy pamiętać,
aby z listy parafii wybrać
naszą parafię.

Odeszli do Pana

śp. Dariusz Szklarczuk, 58
śp. Eugeniusz Pecuch, 60
śp. Malgorzata Twardowska, 63
śp. Bronisław Podlasek, 64
śp. Lucyna Wszolek, 69
śp. Jan Mogielnicki, 70
śp. Milan Kapolka, 71
śp. Mary Lewczuk, 89
śp. Wieslaw Gruszczyk, 93

Poprzez liturgię NIEDZIELI PALMOWEJ wchodzimy w obchody Wielkiego Tygodnia,
który prowadzi nas od spektakularnego, okazałego, wjazdu do Jerozolimy
do triumfu Wielkiejnocy, triumfu Zmartwychwstania –zwycięstwa nad grzechem
i śmiercią. Wielki Tydzień jest wydarzeniem, w którym nasz intelekt
staje się bezradny w obliczu wiary.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Ze względu na panującą pandemię wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia
odbywają się przy zamkniętych drzwiach i możemy w nich jedynie uczestniczyć
przez Internet na stronie parafialnej, kolbe.ca
WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Panskiej jest bramą Triduum Paschalnego, ktorą trzeba przekroczyc, aby zrozumiec sens męki, smierci i zmartwychwstania Chrystusa. Celebruje się ją w godzinach wieczornych. Ma bardzo podniosły charakter – sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii w otoczeniu
uroczystej asysty. Przed Liturgią Słowa zostaje uroczyscie odspiewany hymn Chwała na wysokosci Bogu,
ktorego nie spiewalismy przez czterdziesci dni Wielkiego Postu. Wykonanie tej piesni uwielbienia Boga jest
bardzo doniosłe i odbywa się z udziałem organow. W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę ustanowienia
Eucharystii i Sakramentu Kapłanstwa.
WIELKI PIĄTEK – to wspomnienie i uobecnienie męki i smierci Chrystusa na krzyzu. Jest to dla całego
Koscioła dzien pokuty i scisłego postu. Trzeba jednak pamiętac, ze nie jest on dniem załoby, ale celebracji
zwycięskiej smierci Chrystusa pokonującego grzech i smierc mocą swojej ofiary. Dlatego mowimy o błogosławionej i chwalebnej Męce Pana Jezusa. W ten dzien Koscioł - zgodnie ze starozytną tradycją - nie sprawuje Eucharystii i innych sakramentow, z wyjątkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Celebruje się
jedynie Liturgię Męki Panskiej. Liturgię tę cechuje powaga i surowosc, ktora jest podkreslona chociazby
wystrojem koscioła. Ołtarz jest obnazony, co oznacza, ze nie będzie dzis odprawiana Msza Swięta. Czerwony
kolor szat liturgicznych wskazuje nie tyle na krew i męczenstwo Chrystusa, ile na Jego krolewską godnosc i
zwycięstwo osiągnięte przez mękę.
WIELKA SOBOTA – jest dniem, w ktorym Koscioł trwa przy grobie Zbawiciela, w ciszy i skupieniu rozwazając to, co wydarzyło się w Wielki Piątek - czyli zbawczą mękę i smierc Chrystusa. Od pierwszych wiekow
chrzescijanie powstrzymywali się w ten dzien, podobnie jak w Wielki Piątek, od sprawowania sakramentow, zwłaszcza Eucharystii. Nie gromadzono się nawet na modlitwę wspolnotową, aby nie zakłocac ciszy i
zadumy tego dnia. Starano się natomiast znalezc czas, by rozwazac ogrom miłosci Chrystusa, ktory dla zbawienia człowieka nie cofnął się nawet przed smiercią.
Powstała również aplikacja
mobilna Parafii św. Maksymiliana Kolbe na telefony.
Nalezy zainstalowac: myParish
App Po instalacji aplikacji, nalezy
wybrac St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga. Aplikacja zawiera mnostwo
informacji o parafii w języku polskim oraz angielskim. Zainstaluj naszą aplikację na swoim smartfonie i bądz na bieząco. Ważne! W ustawieniach
telefonu potrzeba włączyć możliwość otrzymywania widomości: Allow Notifications. Jest to
wazne, gdyz otrzymasz od razu informację na
telefonie, kiedy na przykład będzie zmiana decyzji
w sprawie odprawiania Mszy swiętej.

Internetowe poświęcenie pokarmów odbywać się
będzie co pół godziny
zaczynając o godzinie 10:00
i kończąc o godzinie 15:00.
Kapłan będzie w kosciele
odmawiał modlitwę i błogosławienstwo, a my w domach
poswięcimy nasz koszyczek wielkanocny poswięconą wodą. Wazne jest, aby kazda rodzina miała
poswięconą wodę. Jesli ktos jej nie ma, to moze
przyjechac do parafii i w wejsciu do budynku biura znajduje się duzy pojemnik poswięconej wody.
Należy mieć ze sobą pojemnik na wodę.

Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020
Msze sw. i nabozenstwa na zywo
przez Internet z naszego koscioła
https://kolbe.ca
https://kolbetv.click2stream.com/
5 kwietnia - Niedziela Palmowa
8:00 & 9:30 (ENG),
11:00, 13:00, 14:30 (PL)
Poniedziałek, 6 IV.– Środa, 8 IV.
08:00 & 19:00
Msza sw. przez Internet
9 kwietnia - WIELKI CZWARTEK
17:30 - Msza sw. Wieczerzy Panskiej
w j. angielskim
19:00 - Msza sw. Wieczerzy Panskiej
w j. polskim
10 kwietnia - WIELKI PIĄTEK
Liturgia Wielkiego Piątku
15:00 & 18:00 - w j. polskim
16:30 - w j. angielskim
11 kwietnia - WIELKA SOBOTA
Internetowe poswięcenie pokarmow:
Co poł godziny zaczynając
o godz. 10:00 i koncząc o godz. 15:00
Proszę przygotować sobie
poświęconą wodę.
19:00 - Liturgia Wigilii Paschalnej
w dwóch językach
12 kwietnia - WIELKANOC
8:00 & 9:30 (ENG),
11:00, 13:00, and 14:30 (PL)
13 kwietnia, Drugi Dzień Świąt
08:00 & 9:30 (ENG),
11:00, 13:00 and 14:30 (PL)

Uwaga:
spowiedz w obecnosci wielu księzy
odbędzie się,
jak wszystko wroci do normalnosci.

W związku z problemami finansowymi Archidiecezji Toronto oraz naszej parafii (z powodu braku niedzielnych ofiar), Kardynał Collins podjął decyzję o tymczasowym
zwolnieniu wielu pracownikow w Archidiecezji Toronto oraz w parafiach. Częsc pracownikow w naszej parafii jest na tymczasowym zwolnieniu. Księza rowniez mają
znacząco obnizoną pensję. Dlatego zwracamy się do wszystkich parafian, aby kontynuowali wspieranie swojej parafii przez składanie ofiar, mimo zamkniętych
kosciołow. Parafia musi funkcjonowac mimo wielkiego kryzysu i opłacac na bieząco wydatki. Niedzielne kopertki z ofiarą mozemy złozyc do skarbony znajdującej się
w wejsciu do biura parafialnego, wysłac pocztą lub złozyc ofiarę kartą kredytową za posrednictwem naszej strony kolbe.ca
Ważne jest, aby z listy parafii wybrać St. Maximilian Kolbe Parish. Wielkie Bóg zapłać za waszą wyrozumiałość oraz wsparcie.

Poniedziałek 6 kwietnia
za śp. Longina Kulinę – synowie
z rodzinami
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
z okazji 67 rocznicy ślubu Marianny i
Józefa – dzieci, wnuki i prawnuki
19:00
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Marek
za śp. Aleksandrę w 9tą rocznicę śmierci
Wtorek 7 kwietnia
8:00
za śp. Elżbietę Łazukiewicz oraz
za śp. Weronikę i Józefa Stasiak
za śp. Zdzisława Kamyckiego – Janina
Gruszka
19:00
z prośbą o uzdrowienie Jacka
za śp. Teresę Chrzan i Sebastiana
Chrzan - rodzina
Środa 8 kwietnia
8:00
za śp. rodziców: Julię i Franciszka
oraz zmarłych z rodziny
za śp. Janusza Szcześniewskiego – żona
19:00
za śp. Józefa Mańka
za śp. Grzegorza w 11 rocznicę śmierci
Czwartek 9 kwietnia
17:30
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – Eng.
19:00
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – PL
Piątek 10 kwietnia
15:00
Liturgia Wielkiego Piątku - PL
16:30
Liturgia Wielkiego Piątku – Eng.
18:00
Liturgia Wielkiego Piątku - PL
Sobota 11 kwietnia
10 :00 – 15 :00 Święcenie Pokarmów
19:00
Liturgia Wigilii Paschalnej – PL /Eng.
za śp. rodziców, braci, bratowe
z rodziny Gacek – Maria z rodziną
Niedziela 12 kwietnia
8:00
za śp. Karola Lejawę w 5 rocznicę śmierci
9:30
dziękczynna z okazji 5 rocznicy
ślubu Moniki i Daniela z prośbą
o opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski
– rodzice
11:00
dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla rodziny Prymicz
13:00
za śp. Janinę Kiełbiowski, śp. Mariana
Pietruszewskiego oraz zmarłych z rodzin
Baczyński i Skocki
14:30
dziękczynna z okazji urodzin Stanisławy
z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
8:00

ShareLife
Zyj Ewangelią, pomagając
osobom starszym zachowac
ich niezaleznosc. Marie
obawia się dnia, kiedy nie
będzie mogła dłuzej opiekowac się męzem, ktory
zaczął tracic pamięc. Martwi się,
ze będą musieli przeprowadzic się do domu opieki i prawdopodobnie nie będą juz mogli mieszkac
razem. Na szczęscie Marie dowiedziała się,
ze finansowany przez ShareLife Les Centers
d’Accueil Heritage (CAH) pomaga francuskojęzycznym osobom starszym, ktore znajdują się
w podobnej sytuacji jak ona i mąz. Poczuła ulgę,
ze dzięki wsparciu CAH będzie mogła nadal
wspolnie z męzem mieszkac w ich własnym
domu. 3 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądźmy hojni.

