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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

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. 

                       Od chwały do chwały 
Niedziela Palmowa rozpoczyna celebrację 
Wielkiego Tygodnia, najwaz niejszego czasu 
w całym roku liturgicznym. To niedziela i 
tydzien  wielkich kontrasto w. Moz emy po-
wiedziec : od chwały przez poniz enie do 
chwały przez wywyz szenie. Widzimy Jezusa, 
kto ry jako Kro l Pokoju wjez dz a w chwale do 
Jerozolimy. Potem idziemy za Nim przez całą 
historię okrutnej i bolesnej męki, rozwaz anej 
nie tylko dzis , lecz takz e przez cały tydzien , 
aby za osiem dni dos wiadczyc  chwały, rado-
s ci i piękna miłos ci, kto rej s mierc  pokonac  
nie moz e, miłos ci zmartwychwstałej. 
 
Jezu, daj mi oczy serca, które będą umiały 
kontemplować Twoją chwałę i Twoje po-
niżenie, a przede wszystkim, które będą 
umiały rozpoznawać Twoją obecność  
w codzienności.  

Poniedziałek 6 kwietnia 

8:00 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  

 

 

ŚWIĘCENIE PALM  

ShareLife 

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 związku z problemami finansowymi Archidiecezji Toronto oraz naszej parafii (z powodu braku niedzielnych ofiar),  Kardynał Collins podjął decyzję o tymczasowym 
zwolnieniu wielu pracowniko w w Archidiecezji Toronto oraz w parafiach. Częs c  pracowniko w w naszej parafii jest na tymczasowym zwolnieniu. Księz a ro wniez  mają 
znacząco obniz oną pensję. Dlatego zwracamy się do wszystkich parafian, aby kontynuowali wspieranie swojej parafii przez składanie ofiar, mimo zamkniętych  
kos cioło w. Parafia musi funkcjonowac  mimo wielkiego kryzysu i opłacac  na biez ąco wydatki. Niedzielne kopertki z ofiarą moz emy złoz yc  do skarbony znajdującej się  
w wejs ciu do biura parafialnego, wysłac  pocztą lub złoz yc  ofiarę kartą kredytową za pos rednictwem naszej strony kolbe.ca  
                                        Ważne jest, aby z listy parafii wybrać St. Maximilian Kolbe Parish. Wielkie Bóg zapłać za waszą wyrozumiałość oraz wsparcie. 

                                
 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Dzisiaj  
odbywa się poświęcenie palm.  

Ze względu na zamknięcie kos cioło w  
i niebezpieczen stwo zaraz enia się wirusem 
pos więcone palmy znajdowac  się będą  
w wejs ciu do biura. Możemy sobie je wziąć 
obojętnie, kiedy w ciągu tygodnia.  
Wejs cie 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 szczego lną 
troskę i zrozumienie. Ofiary 
moz emy ro wniez  złoz yc  
kartą kredytową  
na stronie kolbe.ca –  
ale musimy pamiętać,  
aby z listy parafii wybrać 
naszą parafię. 

Jes li jestes  osobą starszą  
i obecnie nie moz esz lub nie  

powinienes  wychodzic   
z domu, albo znasz taką osobę;  

ZADZWOŃ!!!  
Młodzież  z parafii 

św. Maksymiliana Kolbe 
 gotowa jest zrobic  zakupy i dowiez c  do 

domu. 
Kontakt: O. Marcin Serwin  

905.848.2420 
Email: mserwin@omiap.org 

Powstała również aplikacja 
mobilna Parafii św. Maksymilia-
na Kolbe na telefony.  
Nalez y zainstalowac : myParish 
App  Po instalacji aplikacji, nalez y 
wybrac  St. Maximilian Kolbe Pa-
rish, Mississauga. Aplikacja zawiera mno stwo 
informacji o parafii w języku polskim oraz angiel-
skim. Zainstaluj naszą aplikację na swoim smartfo-
nie i bądz  na biez ąco. Ważne! W ustawieniach 
telefonu potrzeba włączyć możliwość otrzymy-
wania widomości: Allow Notifications. Jest to 
waz ne, gdyz  otrzymasz od razu informację na 
telefonie, kiedy na przykład będzie zmiana decyzji 
w sprawie odprawiania Mszy s więtej. 

W naszych kos ciołach nadal nie moz na  
celebrowac  Mszy s więtej.   

Zachęcamy wiernych  
do modlitwy indywidualnej  

w domu.   
W sytuacji, gdy nie ma moz liwos ci 
przyjęcia komunii s więtej poprzez 
spożycie Ciała Pańskiego, moz na – 
jes li się jest w stanie łaski us więcają-
cej – wzbudzic  pragnienie przyjęcia 

komunii i powiedziec  o nim Bogu w dowolnej 
formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie  
z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyję-
ciem łaski Najświętszego Sakramentu. Opty-
malną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie 
uczestnictwa w transmisji Mszy s więtej  
(ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania  
z robieniem jednocześnie innych rzeczy…).  
W innych przypadkach zacząc  warto od aktu 
pokuty, rozwaz enia czytan  z dnia,  a przed aktem 
komunii duchowej odmo wic  modlitwę Pan ską 
oraz „Panie, nie jestem godzien…”  

 
Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020 

 
Msze s w. i naboz en stwa na z ywo  
przez Internet z naszego kos cioła 

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 s w. przez Internet 

 
9 kwietnia - WIELKI CZWARTEK 
17:30 - Msza s w. Wieczerzy Pan skiej  

w j. angielskim 
19:00 - Msza s w. Wieczerzy Pan skiej  

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 pos więcenie pokarmo w: 
Co po ł godziny zaczynając  

o godz. 10:00 i kon cząc 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 obecnos ci wielu księz y  

odbędzie się,  
jak wszystko wro ci do normalnos ci. 

Zapraszamy dzieci przygoto-
wujące się do Sakramentu 
Pierwszej Komunii  Świętej  
do udziału w wirtualnych  
katechezach, kto re są dostępne 
na YouTube  Channel, na stro-
nie internetowej naszej parafii. 
Zadania domowe prosimy  przesyłac  na   
następujący email adres: 

communionkolbe@gmail.com 

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 Pan skiej jest bramą Triduum Paschalnego, kto rą trzeba przekro-
czyc , aby zrozumiec  sens męki, s mierci i zmartwychwstania Chrystusa. Celebruje się ją w godzinach wie-
czornych. Ma bardzo podniosły charakter – sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii w otoczeniu 
uroczystej asysty. Przed Liturgią Słowa zostaje uroczys cie ods piewany hymn Chwała na wysokos ci Bogu, 
kto rego nie s piewalis my przez czterdzies ci dni Wielkiego Postu. Wykonanie tej pies ni uwielbienia Boga jest 
bardzo doniosłe i odbywa się z udziałem organo w. W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę ustanowienia 
Eucharystii i Sakramentu Kapłan stwa. 
WIELKI PIĄTEK – to wspomnienie i uobecnienie męki i s mierci Chrystusa na krzyz u. Jest to dla całego 
Kos cioła dzien  pokuty i s cisłego postu. Trzeba jednak pamiętac , z e nie jest on dniem z ałoby, ale celebracji 
zwycięskiej s mierci Chrystusa pokonującego grzech i s mierc  mocą swojej ofiary. Dlatego mo wimy o błogo-
sławionej i chwalebnej Męce Pana Jezusa. W ten dzien  Kos cio ł - zgodnie ze staroz ytną tradycją - nie sprawu-
je Eucharystii i innych sakramento w, z wyjątkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. Celebruje się 
jedynie Liturgię Męki Pan skiej. Liturgię tę cechuje powaga i surowos c , kto ra jest podkres lona chociaz by 
wystrojem kos cioła. Ołtarz jest obnaz ony, co oznacza, z e nie będzie dzis  odprawiana Msza S więta. Czerwony 
kolor szat liturgicznych wskazuje nie tyle na krew i męczen stwo Chrystusa, ile na Jego kro lewską godnos c  i 
zwycięstwo osiągnięte przez mękę. 
WIELKA SOBOTA – jest dniem, w kto rym Kos cio ł trwa przy grobie Zbawiciela, w ciszy i skupieniu rozwaz a-
jąc to, co wydarzyło się w Wielki Piątek - czyli zbawczą mękę i s mierc  Chrystusa. Od pierwszych wieko w 
chrzes cijanie powstrzymywali się w ten dzien , podobnie jak w Wielki Piątek, od sprawowania sakramen-
to w, zwłaszcza Eucharystii. Nie gromadzono się nawet na modlitwę wspo lnotową, aby nie zakło cac  ciszy i 
zadumy tego dnia. Starano się natomiast znalez c  czas, by rozwaz ac  ogrom miłos ci Chrystusa, kto ry dla zba-
wienia człowieka nie cofnął się nawet przed s miercią.  

Internetowe poświęcenie po-
karmów odbywać się  
będzie co pół godziny  

zaczynając o godzinie 10:00  
i kończąc o godzinie 15:00.  

Kapłan będzie w kos ciele  
odmawiał modlitwę i błogosła-
wien stwo,  a my w domach  
pos więcimy  nasz koszyczek wielkanocny pos wię-
coną wodą. Waz ne jest, aby kaz da rodzina miała 
pos więconą wodę. Jes li ktos  jej nie ma, to moz e 
przyjechac  do parafii i w wejs ciu do budynku biu-
ra znajduje się duz y pojemnik pos więconej wody.   
        Należy mieć ze sobą pojemnik na wodę. 

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.  

Z yj Ewangelią, pomagając 
osobom starszym zachowac  
ich niezalez nos c . Marie 
obawia się dnia, kiedy nie 
będzie mogła dłuz ej opie-
kowac  się męz em, kto ry 
zaczął tracic  pamięc . Martwi się,  
z e będą musieli przeprowadzic  się do domu opie-
ki i prawdopodobnie nie będą juz  mogli mieszkac  
razem. Na szczęs cie Marie dowiedziała się,  
z e finansowany przez ShareLife Les Centers  
d’Accueil He ritage (CAH) pomaga francuskoję-
zycznym osobom starszym, kto re znajdują się  
w podobnej sytuacji jak ona i mąz . Poczuła ulgę, 
z e dzięki wsparciu CAH będzie mogła nadal 
wspo lnie z męz em mieszkac  w ich własnym 
 domu. 3 maja jest niedzielą ShareLife.  
                               Bądźmy hojni. 

                          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 


