SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 8,5–8.14–17)

Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali
Ducha Świętego

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

17 MAJA 2020

Niech cała ziemia chwali swego Pana.
DRUGIE CZYTANIE (1 P 3,15–18)
Znaczenie śmierci Chrystusa

Żapraszamy 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
Żadania domowe prosimy przesyłac
na następujący email adres:
communionkolbe@gmail.com

8:00

W

zyciu wielu z nas Święty Jan Paweł II był obecny zawsze. Jesli nalezymy do młodszego pokolenia, to urodzilismy się, gdy nasz Rodak zasiadał juz na
tronie Stolicy Piotrowej. Nie wiedzielismy, jak to jest nie miec „naszego człowieka” w Watykanie. Nasi rodzice, jednak, dobrze pamiętają moment wyboru
Jana Pawła II na głowę Koscioła i emocje związane z tym wielkim wydarzeniem. Nie ma wątpliwosci, ze Jego pontyfikat miał ogromny wpływ na Koscioł Katolicki,
na losy Polski, Europy i swiata.
Kim był św. Jan Paweł II? Dlaczego tak bardzo Go kochalismy? Odpowiedz znajdujemy w Ewangelii. 8 kwietnia 2005 roku w czasie jego
pogrzebu nasze oczy, mokre od łez, patrzyły zdumione i wielu z nas obserwowało Ewangeliarz lezący na prostej dębowej trumnie, umieszczonej
w centrum placu przed bazyliką. Nagle wiatr, ku zdziwieniu wszystkich, zaczął przewracac karty księgi. Wyglądało to tak, jakby niewidzialna
ręka przewracająca karty Ewangeliarza zdawała się mowic: „Odpowiedz jest w Ewangelii! Życie św. Jana Pawła II było nieustannym posłuszenstwem Ewangelii Jezusa.
Pamiętając jednak o słowach św. Jana Pawła II: „Święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali” musimy postawic
sobie pytanie: „Czego nas uczy świętość tego niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?”. Dzis chcemy powiedziec jemu: dziękuję! A przede
wszystkim powiedziec mu: będziemy starali się podązac tak jak ty, prostą drogą do Chrystusa.

ROZWAŻANIE

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

8:00
18:30
19:00

Refleksja Ojca Proboszcza:

EWANGELIA (J 14,15–21)
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Jesli jestes osobą starszą
i obecnie nie mozesz
lub nie powinienes wychodzic
z domu, albo znasz taką osobę;
ZADZWOŃ!!!
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PSALM RESPONSORYJNY (Ps 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20)

W wierności Jezusowi i Jego przykazaniom
nie musimy liczyc jedynie na własne siły,
ktore tak szybko nas zawodzą. Jezus wraz z
Ojcem udzielają nam Ducha Wspomozyciela,
aby zawsze był przy nas obecny i wspierał
nas w dązeniu do swiętosci, ktora jest powołaniem kazdego ochrzczonego. Duch Wspomozyciel jest w nas od dnia chrztu swiętego,
wewnętrznie poucza nas i prowadzi do Boga.
On takze przebywa wsrod nas, pomiędzy
nami, szczegolnie doswiadczamy tego od
chwili bierzmowania. Mocą tego sakramentu
Duch Święty czyni nas swiadkami otrzymywanej łaski i miłosci.
Jezu, dziękuję za dar Ducha, który prowadzi
mnie do Ojca. Dziękuję, że w Duchu Świętym
objawiasz mi siebie, swoją miłość i wolę
Ojca.

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30, w sobotę po porannej Mszy świetej, a w niedziele po Sumie.
W każdą niedzielę, po Sumie, zapraszamy również na Nabożeństwo Błagalne do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania koronawirusa.

Sytuacja Parafii
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.

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.

ShareLife
Żyj Ewangelią
wspierając
duszpasterstwo
młodzieży w
parafiach
Czy warto inwestować w szkolenie liderów
młodzieży? Warto, bo ponad 40 liderów w
Archidiecezji Toronto ma bezpośredni wpływ
na tysiące młodych osób i ich rodziny. Office of
Catholic Youth (OCY), biuro finansowane przez
ShareLife, odwiedza parafie, kształci liderów i
pomaga nawiązywć kontakty – w samym dniu
szkoleniowym w archidiecezji bierze udział
200 liderów młodzieży i wolontariuszy. OCY
pomaga zapewnić tętniący życiem Kościół dla
przyszłych pokoleń.
7 czerwca przypada
kolejna niedziela ShareLife.

Bóg zapłać za Waszą hojność.
Jutro kończymy nowennę do św. Jana
Pawła II i jutro przypada 100 rocznica
jego urodzin.
W związku z 100tną
rocznicą urodzin
św. Jana Pawła II, w naszej parafii, było planowanych wiele pięknych wydarzeń, niestety
większość z nich się nie odbędzie. Jednakże,
18tego maja, w poniedziałek, zapraszamy na
specjalne nabożeństwo z Janem Pawłem II, po
wieczornej Mszy świętej.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
odbędzie się
do godziny 21:00.

Pragniemy Przypomnieć Naszym Parafianom, że;
W czasie pandemii KOŚCIÓŁ JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA!
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.
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 Małżeństwa w obecnosci tylko swiadkow. Pozostali powinni uczestniczyc
przez telewizję parafialną.
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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 - 20go maja Msza swięta zbiorowa
odbędzie się.

Przypominamy, że w każdy czwartek po południu oraz w niedzielę polska rodzina przy
Centrum Jana
Pawła II ma stanowisko z owocami i warzywami. wspierajmy
polskie biznesy.
Warzywa Owoce
Warzywa Owoce

Otwieramy zapisy na Listę Oczekujących na miejsce w reklamowej wkładce Biuletynu.
Chętnych zapraszamy i prosimy o kontakt z Biurem Parafialnym 905.848.2420
Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim, którzy w ten sposób wspierają nas w ponoszeniu
kosztów druku Biuletynu Niedzielnego

8:00

9:30
11:00
13:00
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Poniedziałek 18 maja
za śp. Mieczysława Stanoch w 6tą
rocznicę śmierci
Nabożeństwo majowe
za śp. Natalię Brunka w 1szą rocznicę
śmierci
z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków
Wtorek 19 maja
dziękczynna za dar życia przez
wstawiennictwo Matki Bożej i św. Jana
Pawła II dla wnuczki Aleksandry z okazji
urodzin
Nabożeństwo majowe
dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo oraz zdrowie dla
Joanny i Edwarda
za śp. Janinę Kruk w 23cia rocznicę
śmierci oraz za śp. Stanisława Kruk i
zmarłych z rodzin Kruk, Węglewski,
i Andres
Środa 20 maja
za śp. Agnieszkę Biłek oraz jej syna
Stanisława - syn z rodziną
za śp. Krzysztofa i Franciszka Komsa,
śp. Roberta Komsa oraz zmarłych z
rodziny Komsa i Makiej
Nabożeństwo majowe
Intencje Zbiorowe
Czwartek 21 maja
za śp. Halinę Mysiak w 2gą rocznicę
śmierci - rodzina
Nabożeństwo majowe
za sp. Stefana Mazura oraz zmarłych
z rodziny Mazur – Marian z rodziną
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
rodziny Kurków i Solarz – Leszek z
rodziną
Piątek 22 maja
za śp. Helenę i Edmunda Woziwodzkich
Nabożeństwo Majowe
z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla dzieci, wnuków i mamy
Sobota 23 maja
za śp. Władysława i Władysławę
Jaśkiewicz w rocznicę śmierci – córka i
synowie z rodzinami
za zmarłych z rodziny Korbien
za zmarłych rodziców Rocha i Mariannę
- córka z rodziną
Nabożeństwo Majowe
Niedziela 24 maja
Wniebowstąpienie Pańskie
za śp. Józefa Kowańskiego w 2gą
rocznicę śmierci - żona i dzieci z
rodzinami
za śp. Romana, Janinę i Józefa Vilkas –
żona i synowa
za parafian i dobrodziejów
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
oraz Majowe
dziękczynna z okazji 21szej rocznicy
urodzin Mateusza Kosiby z prośbą o dary
Ducha Świętego – dziadkowie
dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla rodziny

Zainstaluj app’kę
i bądź na bieżąco
z informacjami
Naszej Parafii.

