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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4, 32-35) 
Jeden duch i jedno serce  

Wspólnoty chrześcijańskiej  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24) 

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.  
 

DRUGIE CZYTANIE (1 J 5, 1-6) 
Naszą siłą jest nasza wiara 

 
EWANGELIA (J 20, 19-31) 

Błogosławieni, którzy nie widzieli,  
a uwierzyli  

           Chrystus jest naszym pokojem 
Jezus przynosi dar pokoju. Więcej, to On 
sam jest pokojem. Jego pokój jest głębszy, 
inny od tego, który daje świat, bo  
Chrystus przyszedł nas zbawić, przeszedł 
przez krzyż, śmierć i piekło. Pokój Jezusa 
jest doskonały, bo jego źródłem są Jego 
rany. Ten pokój napełnia nas także w 
sakramencie pokuty, kiedy doświadcza-
my przebaczającej miłości Boga. Pokoju i 
miłosierdzia doświadcza Tomasz Apostoł, 
kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć 
ręce w rany Jezusa, niejako wejść w nie 
całym swoim życiem. „Unieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce, podnieś też swo-
ją rękę i włóż w mój bok. I przestań być 
niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. 
Uwierzmy i oddajmy się w pokorze Bogu, 
abyśmy i my zostali napełnieni Jego  
pokojem. 
 
Panie Jezu, przeniknij moje serce darem 
Twojego pokoju i przebaczenia. Chcę być 
tym, który umie przebaczyć drugiemu 
człowiekowi. Amen.  

Poniedziałek 12 kwietnia 

8:00 za śp. rodziców Zofię i Romualda Dudarew

 – córka Danuta    

19:00 za śp. męża Tadeusza Szaran – żona i 

 dzieci    

 za śp. Marka Król, śp. Olgę i Kazimierza 

 Borek i Tadeusza Borek w 1szą rocznicę 

 śmierci oraz za śp. Bożenę Kosiorek  

 

Wtorek 13 kwietnia 

8:00 za śp. Teresę i Benedykta Darcy  

 za śp. Krzysztofa Piekarskiego - syn 

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla Sandry z okazji urodzin – rodzice  

   

Środa 14 kwietnia 

8:00 za śp. teściów Janinę i Mieczysława oraz  

 za śp. męża Stefana  

 za śp. Danielę i Kazimierza Gumińskich – 

 syn z żoną  

19:00 Zbiorowa  

 

Czwartek 15 kwietnia 

8:00 za śp. Jana i Agnieszkę Kawalec – rodzina  

19:00 za zmarłych z rodzin Pasiak, Nowotnik, 

 Chorosiów, Adamczuk oraz za śp. Yolandę 

 Hamin – rodzina  

 za śp. Eugenię i Waleriana Poleszuk  

 Piątek 16 kwietnia 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla rodziców z 

 okazji 31szej rocznicy ślubu – córki  

19:00 za śp. Janinę Kielbiowski, śp. Mariana  

 Pietruszewskiego oraz zmarłych z rodzin 

 Baczyński, Żmuda i Szkocki   

 za śp. Barbarę Wawrzusiak – Lucy Dworak 

 z rodziną  

Sobota 17 kwietnia 

8:00 za śp. Antoninę i Bolesława Kocemba oraz 

 za śp. bratową Zenobię – córka z rodziną 

17:00  dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla rodziny Miś 

19:00 za śp. Marię i Karola Szydelko  

Niedziela 18 kwietnia 

8:00 za śp. Hannę Gaca, śp. Wacławę  

 Dąbrowską oraz za śp. Alinę Grabowską 

9:30 za śp. Krystynę i Dominika Nowackich – 

 córka Maryla z rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Helenę, Józefa, Waldemara  

 i Wiesława Miastkowskich oraz  

 za śp. Mariannę i Piotra Zajkowskich i 

 zmarłych z obojga stron – rodzina  

14:30 z prośbą o potrzebne łaski dla rodzin  

 Radziwoń i Śliwiński  

19:00 za śp. Kazimierę Kędzia w 16tą rocznicę 

 śmierci – Krystyna i Adam  

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.  

Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej w 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich  

diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry 

Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała 

Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto  

Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,  

wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego  

odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).  

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowa-

nia i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po  

dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości 

bliźniego. Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii  

Kościoła. Jakie racje przemawiają za ustanowieniem nowego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła? Podaje je Pan Jezus, mówiąc: Dusze giną mimo Mojej 

gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965).  

Wykorzystajmy te łaski i w tym dniu przybliżmy się do Miłosiernego Serca Pana Jezusa, aby te łaski otrzymać. 

 

Msze Święte sprawowane są w obecnos ci wiernych,  
z limitem 15% pojemnos ci kos cioła, co w naszej parafii daje 250 osób -  

z zachowaniem przepisów sanitarnych. 
i według stałego harmonogramu,  
oraz transmitowane są online,  

przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca 
Zapisu na Mszę Ś więta moz na dokonac  przez naszą stronę internetową,  

przyciskając z o łty guzik 
„ Rejestracja na Mszę Niedzielną, „ Sunday Mass Registration.” 

Na Śpowiedz  Ś więtą w ciągu tygodnia NIE TRZEBA się juz  rejestrowac   i ma miejsce  
w godzinach 7:30 rano oraz 18:00 przed wieczorną Mszą Ś więtą. 

Drzwi Kos cioła otwieramy o godzinie 7:00 rano, a zamykamy o 21:00. 
Pamiętajmy, z e limit i przepisy sanitarne dotyczą takz e Kaplicy Wieczystej Adoracji. 

Ś luby, Pogrzeby; celebrowane są ro wniez  z zachowaniem powyz szych limito w i przepiso w.  
Chrzty celebrowane są bez Mszy Ś więtej.  

 
Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń podawanych pod koniec Mszy Świętych,  

Informacje podawane w tym czasie są najs wiez sze. 
 

Intencja papieska  
na miesiąc kwiecień 2021  

 
Podstawowe prawa 

Módlmy się za osoby, które narażają swoje 
życie, walcząc o podstawowe prawa 

 w dyktaturach, w reżimach autorytarnych,  
a nawet  

w przeżywających kryzys demokracjach.  

Wspólnota Uwielbienia Adoremus  
zaprasza na spotkanie z Jezusem  

w Najświętszym Sakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz  

Wieczór Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
po wieczornej Mszy świętej.  
W programie; wystawienie  
Najświętszego Sakramentu,  

katecheza i śpiew. 
 

Przyjdź  
i zaproś innych.  

 

ADOREMUS 

Kompleta i Apel Jasnogórski  
- codziennie  

o godzinie 21:00 
Zapraszamy do  

wspólnej modlitwy, po Oktawie 
Wielkanocnej. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Pragniemy  
przypomniec , 

z e terminy zbiorki 
Kampanii ŚhareLife  

przesunięte zostały na 
następujące daty:  

     17 i 18 kwietnia 
     19 i 20 czerwca  
     2 i 3 października . Zdajemy sobie  
     sprawę, z e w naszych zestawach kopert  

daty składek są inne, jednak ofiary te  
moz na składac  w dowolnych terminach  
odpowiadających osobom składającym. 

Bóg Zapłać za Wszelkie Wsparcie! 

Śluby 

Victoria Bisnauth 
córka Marii i Dianand ’a & 

Alex Martynenko syn Eleny i Olega 
 

Kelly Lukasik 
córka Iwony i Radosława & 

Aaron Recinos syn Georginy i Edgara 
 
 
 

Różaniec  

Apel Jasnogórski  

I Komunia 2021 - daty: 
sobota, 8 maja  - 15:00 i 17:00 
niedziela, 9 maja  - 14:30 i 16:30 
sobota, 15 maja  - 15:00 i 17:00 
niedziela, 16 maja  - 14:30  

Bierzmowanie 2021– daty: 
19. IV do 23.IV  

Ze względu na restrykcje  
tak Śakrament  Pierwszej Komunii Ś więtej 
jak i Bierzmowania, będą udzielane klasami.  
Do wszystkich rodzico w zostały wysłane 
informacje kiedy klasa ich dziecka otrzyma 
dany Śakrament, jak ro wniez  ilu gos ci moz e 
byc  obecnych z kaz dej rodziny, na chwilę 

obecną. Jes li ktos  nie otrzymał tej informacji, 
prosimy napisac  na podany e-mail podając 
imię katechetki/y wraz z imieniem dziecka.  
Dziękujemy serdecznie  za wspo łpracę.  

 
communionkolbe@gmail.com 

I Komunia Święta - daty Chrzty 

Oliver Aleksander Kraska 
syn Alicji i Roberta   

 
Emily Rzekec 

córka Anastasii i Arkadiusza  
 
 
 

Prosimy:  
W naszym kos ciele nadal moz emy się  

gromadzic  na Mszach Ś więtych, w ilos ci 15%  
pojemnos ci kos cioła, co daje 250 osób.  

Rząd jednakz e przypomina nam,  
z e jes li nadal chcemy miec  otwarty kos cio ł 

musimy wiernie przestrzegac   
noszenia masek, kto re wewnątrz kos cioła, 

jak i w Kaplicy, są OBOWIĄZKOWE.   
Prosimy zatem o przestrzeganie  
tegoz  obowiązku ze względu  

na dobro naszej wspo lnoty, abys my  
nie zostali zamknięci  

w skutek naszego uporu 

 
Wielkie Bóg Zapłać! 

 
W środę, 21 kwietnia, 2021  
nie ma Mszy z intencjami 
zbiorowymi, ze względu na 

Bierzmowanie. 


