SŁOWO BOŻE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

18 kwietnia 2021
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 3,13-15.17-19)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 4,2.4-9)
Wznieś ponad nami
światłość Twoją, Panie.
DRUGIE CZYTANIE (1 J 2,1-5a)
Chrystus jest ofiarą przebłagalną
za nasze grzechy

EWANGELIA (Łk 24,35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

ROZWAŻANIE
Jestem
„Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie
obok ciebie? Gdy liczę nas, jesteśmy tylko
ty i ja. Lecz gdy spoglądam przed siebie w
biel drogi, zawsze ktoś jeszcze idzie obok
ciebie”. Tak o tajemniczym wędrowaniu
do Emaus opowiadał w jednym ze swoich
wierszy T. S. Eliot. Ta wędrówka doprowadziła uczniów Jezusa do spotkania,
a spotkanie za stołem – do wiary.
Nie brakuje dziś ludzi z sercami pełnymi
wątpliwości, zmieszanych na duchu
wskutek chaosu idei, słów, zawiedzionych nadziei i niespełnionych marzeń.
„Ja jestem!” – mówi do nich Chrystus.
Tylko tyle i aż tyle.
Panie, bądź blisko wszystkich wątpiących,
zawiedzionych, zatrwożonych i słabych na
duchu. Pośród nich, tak często odnajduję
siebie. Ześlij im, o Zmartwychwstały, pocieszenie i napełnij ich serca swoim światłem. Amen

Różaniec
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.

19.IV. - 25.IV. - Rozaniec prowadzi Roza 34
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.
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Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego.
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma. Wiadomość o pustym grobie nie była wystarczająca , aby uczniowie uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał.

8:00
19:00

Konieczna stała się Jego obecność i Jego słowa. Jezus musiał sam otworzyć im oczy i skłonić ich serca do uwierzenia.
A zatem wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa jest Darem, który otrzymujemy poprzez Ducha Świętego. Dopiero dzięki owej wierze możemy
właściwie zrozumieć Pismo Święte, w którym Bóg objawił swoje Plany i zamiary. Na Zmartwychwstaniu nie kończą się dzieje zbawienia, ponieważ
stanowi ono ich centrum. Od chwili kiedy Jezus powstał z martwych, Bóg zaofiarował ludziom przebaczenie grzechów i pojednanie
„w imię Jezusa.” I tak, nam Jezus daje się poznać łamiąc dla nas Chleb Eucharystyczny i mówiąc;
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„ To ja jestem-” Sługa i Dawca życia, Rzecznik Ojca i Ofiara Przebłagalna za wasze grzechy.”
Okres od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował.
Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym,

8:00

które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

Chrzty
Oliwia Monika Balawejder
córka Magdaleny i Przemysława
Filip Kwietniewski
syn Karoliny i Bartłomieja

I Komunia Święta - daty
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

Adrian Joseph Tong
syn Magdaleny i Juliana

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
Alicja Kaca
córka Małgorzaty i Jędrzeja &
Adam Colacitti syn Angeli i Romeo
Halina Stachurska
córka Pauliny i Franciszka &
Piotr Daniel syn Janiny i Kazimierza

Apel Jasnogórski
Kompleta i Apel Jasnogórski
- codziennie
o godzinie 21:00
Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Bierzmowanie 2021– daty:
19. IV do 23.IV
Ze względu na restrykcje
tak Śakrament Pierwszej Komunii Świętej
jak i Bierzmowania, będą udzielane klasami.
Dziękujemy serdecznie za wspołpracę.
communionkolbe@gmail.com

ADOREMUS
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.

Msze Święte sprawowane są w obecnosci wiernych,
z limitem 15% pojemnosci koscioła, 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 Święta mozna dokonac przez naszą stronę internetową,
przyciskając zołty guzik
„ Rejestracja na Mszę Niedzielną, „ Sunday Mass Registration.”
Na Śpowiedz Świętą w ciągu tygodnia NIE TRZEBA się juz rejestrowac i ma miejsce
w godzinach 7:30 rano oraz 18:00 przed wieczorną Mszą Świętą.
Drzwi Koscioła otwieramy o godzinie 7:00 rano, a zamykamy o 21:00.
Pamiętajmy, ze limit i przepisy sanitarne dotyczą takze Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są rowniez z zachowaniem powyzszych limitow i przepisow.
Chrzty celebrowane są bez Mszy Świętej.
Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń podawanych pod koniec Mszy Świętych,
Informacje podawane w tym czasie są najswiezsze.

Prosimy:

W naszym kosciele nadal mozemy się
gromadzic na Mszach Świętych, w ilosci 15%
pojemnosci koscioła, co daje 250 osób.
Rząd jednakze przypomina nam,
ze jesli nadal chcemy miec otwarty koscioł musimy
wiernie przestrzegac
noszenia masek, ktore wewnątrz koscioła, jak i w
Kaplicy, są OBOWIĄZKOWE.
Prosimy zatem o przestrzeganie
tegoz obowiązku ze względu
na dobro naszej wspolnoty, abysmy
nie zostali zamknięci
w skutek naszego uporu
Wielkie Bóg Zapłać!
Terminy zbiorki Kampanii ŚhareLife
przesunięte zostały na następujące daty:
17 i 18 kwietnia, 19 i 20 czerwca,
2 i 3 października . Zdajemy sobie
sprawę, ze w naszych zestawach kopert
daty składek są inne, jednak ofiary te
mozna składac w dowolnych terminach
odpowiadających osobom składającym.

Bóg Zapłać za Wszelkie Wsparcie!

Miód- bogaty w witaminy z grupy
B, C, A, potas, kwas foliowy,
pantotenowy i biotynę,
wykazuje silne działanie
antybiotyczne, hamuje rozwój
bakterii, grzybów, wirusów i pierwotniaków. Usprawnia pracę serca,
reguluje ciśnienie i poprawia
krążenie. Niweluje napięcie nerwowe i ma działanie uspokajające.
Wspomaga prawidłowy i regenerujący sen. Działa też przeciwzapalnie i odkażająco.
Wspiera także
prawidłową
przemianę materii.
Miód jasny i
ciemny z
prywatnej pasieki
jest znów
u nas dostępny.
Serdecznie
Zapraszamy!
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Poniedziałek 19 kwietnia
za śp. zmarłych rodziców z obojga stron
z rodzin Jeż i Święczkowski oraz braci i
siostry - rodzina
za śp. Bronisławę i Stefana
Wszeborowskich - syn z rodziną
za śp. Czesławę i Hieronima Walczak oraz
Helenę i Jana Nabzdyk - córki, siostry i
wnuczki
Wtorek 20 kwietnia
za śp. Stanisławę i Bronisława Świt wnuczka z rodziną
za śp. Bronisława Jastrzębskiego w 1wszą
rocznicę śmierci - Katarzyna z rodziną
za śp. Jerzego Michałowskiego,
śp. rodziców Pelagię i Zbigniewa
Michałowskich oraz zmarłych z rodziny żona z rodziną
Środa 21 kwietnia
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Renaty z okazji 60tych urodzin - mąż
za śp. rodziców Leokadię i Kazimierza
oraz rodzeństwo Stanisława, Edwardę,
Czesławę i Annę z rodziny Krysztopik córka i siostra
NIE MA MSZY ŚW. ZBIOROWEJ
Czwartek 22 kwietnia
za śp. Ryszarda, Irenę, Bronisławę i
Teresę Skibickich - siostra z rodziną
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże, opiekę Matki Bożej oraz łaskę
zdrowia dla Danuty, Jerzego i rodziny - syn
za śp. Wiktorię i Jana Wytrwał - córka
z rodziną
Piątek 23 kwietnia
za śp. Hannę i Ignacego Soczewski
za śp. Barbarę i Antoniego Karpińskich
oraz zmarłych z rodzin Karpińskich
i Wilińskich
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla Marii i Tomasza z okazji rocznicy
ślubu - siostra z mężem
Sobota 24 kwietnia
za śp. Janinę Juchniewicz w 1sza rocznicę
śmierci - wnuki z rodzinami
za śp. Michalinę Janusz - syn z rodziną
za śp. Aleksandra Buczka w rocznicę
śmierci - córki
Niedziela 25 kwietnia
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla rodziny z
okazji rocznicy ślubu Anny i Józefa
dziękczynna z okazji 24tej rocznicy
ślubu Ewy i Jakuba
za parafian i dobrodziejów
z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej i łaskę zdrowia dla
Sebastiana z okazji 11ych urodzin rodzina
za śp. Mieczysława Wawrzochę - rodzina
Skickich
z prośbą o zdrowie i pomyślność życiową
dla Krystyny - Adam

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

