SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 6,1-7)
Wybór pierwszych diakonów

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

10 MAJA 2020

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,1-2.4-5.18-19)
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
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Z PULPITU

DRUGIE CZYTANIE (1 P 2,4-9)
Powszechne kapłaństwo

Refleksja Ojca Proboszcza:

EWANGELIA (J 14,1-12)
Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Matka - pierwsza osoba, ktorą spotykamy na drodze naszego zycia. Od samego początku zatroskana o nasze istnienie, o naszą przyszłosc. Zawsze razem - Matka
i dziecko. Ona - pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestow, oddana bez reszty swemu wielkiemu skarbowi, dając mu swoją miłosc, czas, siłę i
serce. Matka musi miec uczucia serdeczne, stawac się aniołem dobroci i odznaczac się cnotami, by dziecku dac przykład, jak ma isc przez zycie. Zadanie matki to
ciągła ofiara ze swojego czasu i odpoczynku, ofiara z wielu przyjemnosci zycia, by byc najblizej swych pociech i czuwac nad nimi. I tak biegną lata, dzieci dorastają,
a matka drepce za nimi cicha, o wiecznie zatroskanych oczach, ktore zycie okradło nieraz z usmiechow. Często usmiechami obdarzamy przyjacioł, znajomych,
a dla matki zostaje usmiech jakis wymuszony. Dzielimy swoje serce na drobne dla innych, a przed matką chowamy je głęboko. Zapominamy o jej prawie do
naszego serca. Niech dzisiaj Dzień Matki będzie dla wielu dniem refleksji i zastanowienia się,
jacy jestesmy na co dzien dla swoich, kochających nas matek.

ROZWAŻANIE
Droga do Ojca
W liturgii kolejnych niedziel wielkanocnych
Jezus objawia nam swoją tozsamosc Syna
Bozego, Pana nieba i ziemi. Odkrywamy, ze
On jest chlebem zycia, Dobrym Pasterzem,
prawdziwym krzewem winnym, naszą drogą,
prawdą i zyciem. Jezus wie, ze Jego odejscie
do Ojca drogą krzyza wstrząsnie uczniami.
Dlatego prosi, aby Mu zaufali, bo jedynie On
zna Ojca: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie” – mowi Jezus. On zna drogę do Ojca.
Co więcej, On sam jest tą drogą. Drogą do
odkrycia Ojca jest miłosc synowska i zaufanie. Tego własnie Jezus pragnie nas uczyc.
Im bardziej Go poznajemy, tym lepiej poznajemy Ojca. Na ile ja juz odkryłem Boga jako
mojego Ojca? Co znaczy dla mnie byc Jego
synem, Jego corką?
Jezu, Ty jesteś miłością, prawdziwą drogą do
życia, prowadź mnie, proszę, ku Ojcu.
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
do udziału w wirtualnych
Liturgiach ( angielski)
i Homiliach ( polski),
ktore są dostępne na
YouTube Channel, na stronie
internetowej naszej parafii:
kolbe.ca - YouTube Channel Playlists - Religion Class for Kids
Zadania domowe prosimy przesyłac
na następujący email adres:
communionkolbe@gmail.com

Wszystkim Matkom, tym młodym i tym starszym, życzymy,
by miały w sobie dość siły i obfitość serca dla swych dzieci, by siłę tę czerpały z serca Bogurodzicy Maryi.

Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Matki

Happy Mother’s Day

Sytuacja Parafii

Pragniemy Przypomnieć Naszym Parafianom, że;

Jesteśmy bardzo
wdzięczni Parafianom,
ktorzy przynoszą
regularnie niedzielne
ofiary, kopertki i składają
je do skarbony mieszczącej
się w wejsciu do Biura Parafialnego. Ponad
połowa Parafian czuje się odpowiedzialna za
swą parafię i regularnie przynosi swą
niedzielną ofiarę. 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. Ofiary mozna
rowniez składac za pomocą karty kredy towej na stronie parafialnej. Trzeba tylko
pamiętać, aby z list parafii wybrać
St. Maximilian Kolbe Parish. Ponad 200
rodzin korzysta z tej formy złozenia
niedzielnej ofiary.

Zyj Ewangelią pomagając
osobom uzaleznionym
Po smierci bliskiego
przyjaciela Alex zaczął
brac narkotyki, aby uciec
od rzeczywistosci. Nawet
gdy się ozenił i urodził
mu się syn, nie przestawał brac.
Pewnego dnia uswiadomił sobie jak bardzo to
uzaleznienie krzywdzi jego syna i zwrocił się po
pomoc do St. Michael’s Homes, agencji finansowanej przez ShareLife. Ukonczył ich program leczenia i jako człowiek zdrowy znow moze zadbac o
rodzinę. Alex jest wdzięczny St. Michael’s Homes
za uratowanie mu zycia.
7 czerwca przypada
kolejna niedziela ShareLife.

W czasie pandemii KOŚCIÓŁ JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA!

Wielkie Bóg zapłać
za Waszą wyrozumiałość
oraz wsparcie.

Poniewaz w naszych kosciołach nadal nie mozna

celebrowac Mszy swiętej, zachęcamy wiernych do
modlitwy indywidualnej w domu. Optymalnym
wyjsciem jest uczestniczenie w transmisji Mszy
swiętej online i przyjęcie Komunii Świętej
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 wowczas, gdy przyjmujemy Eucharystię w
kościele.

Kazanie dla dzieci jest nagrane i jest już na
parafialnym kanale YouTube.
Zachęcamy dzieci do obejrzenia kazania.
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Wszystkiego Najlepszego z Okazji Dnia Matki

ShareLife

Bóg zapłać za Waszą hojność.
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Happy Mother’s Day.
Happy Mother’s Day
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Msze święte odprawiają tylko księza bez udziału wiernych. Kardynał Collins udzielił wszystkim wiernym dyspensy od udziału w mszy swiętej w niedziele i swięta nakazane. Oznacza to,
ze nie zaciągamy grzechu cięzkiego nie będąc w niedzielę na Mszy swiętej.
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Nie ma obecnie spowiedzi poza nagłymi przypadkami w razie poważnej
choroby.
Biuro parafialne jest dostępne wyłącznie telefonicznie i e-mailowo
w godzinach urzędowania.
Sakrament Chrztu moze się odbyc tylko w obecnosci rodzicow i swiadkow, natomiast Sakrament
Małzenstwa w obecnosci tylko swiadkow. Pozostali powinni uczestniczyc przez telewizję parafialną.
Pogrzeby odbywają się tylko na cmentarzu, moze maksymalnie uczestniczyc 10 osob.
Mozna zamowic Msze sw. pogrzebową i uczestniczyc przez telewizję parafialną lub poczekac
z pogrzebem lub Mszą swiętą załobną do ustania pandemii.
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 wowczas,
gdy przyjmujemy Eucharystię w kosciele.

WAŻNE Msze święte z intencjami zbiorowymi:
Tresc intencji bardzo prosimy składac tylko
przez telefon, ofiarę natomiast mozna
wrzucic do skarbony przy wejsciu do Biura
Parafialnego już bez treści intencji.
ZMIANA - 13go i 20go maja Msze swięte
zbiorowe odbędą się.

Przypominamy, że w każdy czwartek po
południu oraz w niedzielę polska rodzina
przy Centrum Jana Pawła II ma stanowisko
z owocami i warzywami. Najwazniejsze, ze nie ma kolejek i obsługa jest na
powietrzu. W tym
trudnym czasie warto pomyslec
o wspieraniu polskich biznesow.
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Poniedziałek 11 maja
za śp. Annę, Andrzeja, Stanisława
i Czesława Dudek – Stefania z rodziną
Nabożeństwo majowe
za śp. Janinę i Eugeniusza Wiśniewskich
– siostrzenica z rodziną
za zmarłych z rodziny Sawickich
Wtorek 12 maja
za śp. Ryszarda Skrzypka
Nabożeństwo majowe
za śp. Janinę i Ed’a Wielgus – córki
z rodzinami
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla rodziny Niedziela, Lopez i Aiello
Środa 13 maja
z prośbą o opiekę Matki Bożej i Boże
miłosierdzie dla mamy Natalii oraz dar
wiary, nadziei i miłości dla Amy i
Krzysztofa – córka i rodzice
Nabożeństwo majowe
Intencje Zbiorowe
za śp. Janinę i Tadeusza Miś – syn z
rodziną
Czwartek 14 maja
za śp. Ignacego Błaziak – córka z rodziną
Nabożeństwo majowe
dziękczynna z okazji urodzin Justyny i
Stanisława Armatowicz – rodzina
za śp. Tadeusza Rempisz – żona i córka
z rodziną
Piątek 15 maja
za śp. Zofię Kowal w 17ta rocznicę
śmierci - wnuczka z rodziną
Nabożeństwo Majowe
za śp. Marię i Kazimierza Szulc – syn
z rodziną
za śp. Zofię i Jerzego Pudełko oraz
zmarłych z rodziny
Sobota 16 maja
za śp. Małgorzatę Rabianską – synowa
i wnuki
za śp. Winicjusza Gureckiego w 1szą
rocznicę śmierci – rodzina
z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej
dla Piotra i Kacpra z okazji urodzin
- Magdalena
Nabożeństwo Majowe
Niedziela 17 maja
za śp. rodziców; Zofię i Mikołaj Misiewicz,
Franciszkę i Władysława Maleszyk
oraz Pelagię i Romana Wojewódka
- rodzina
za śp. Leonardę i Ryszarda Binkiewicz –
rodzina
za śp. O. Teofila Szendzielarza w 23cią
rocznicę śmierci
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
oraz majowe
za śp. Jana i Janinę Piątek – córka
z rodziną
dziękczynna z okazji 48ej rocznicy ślubu
Janiny i Zbigniewa Rybińskich z prośbą
o błogosławieństwo Boże oraz dalszą
opiekę Matki Bożej

Powstała również aplikacja mobilna Parafii św. Maksymiliana Kolbe
na telefony. Zainstaluj app’kę i

bądź na bieżąco z informacjami
Naszej Parafii.

