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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43) 
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 118,1-2.16-17.22-23) 
W tym dniu wspaniałym  

wszyscy się weselmy.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4) 
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus  

 
EWANGELIA (J 20,1-9) 

Apostołowie przy  
grobie Zmartwychwstałego 

                                 Pusty grób 
Ilekroć w moim życiu światło zwycięża 
nad ciemnością, tylekroć dzieje się w nim 
coś ze Zmartwychwstania. Gdy powraca 
życie i nadzieja, choć wydawało się,  
że wszystko stracone, dzieje się coś ze 
Zmartwychwstania. Jeśli radość wypiera 
z serca smutek, to dzieje się coś ze  
Zmartwychwstania. Wielkanoc jest  
zaproszeniem, aby nie tylko słuchać  
Jezusa i Jego uczniów opowiadających o 
tym, co się stało, ale aby doświadczyć we 
własnym życiu tego światła, tej nadziei i 
tej radości, których źródłem może być 
tylko zmartwychwstały Pan. 
 
Panie, Ty przez swoje chwalebne  
Zmartwychwstanie przemieniłeś smutek 
uczniów w radość wieczną, udziel także 
mnie tej łaski, bym się stał Twoim praw-
dziwym świadkiem. Amen. 

Poniedziałek 5 kwietnia  

Poniedziałek Wielkanocny  

8:00 za śp. Karola Lejawa w 6tą rocznicę  

 śmierci   

9:30 dziękczynna za dar życia z prośbą o  

 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej dla Nicole i Nicolasa, Alenzo i ich 

 rodziców 

11:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary 

 Ducha  Świętego dla wnuków; Sean’a, 

 Justin’a i Kaylin Skorupski    

13:00 za śp. Bronisławę i Antoniego Szostek i  

 dusze w czyśćcu cierpiące - córka  

14:30 z prośbą o potrzebne łaski i siły dla Joanny  

 i Arkadiusza w trudnej sytuacji  

19:00 za śp. Tomasza Mycek - rodzina   

 

Wtorek 6 kwietnia  

8:00 za śp. Longina Kulinę w rocznicę śmierci  

 - synowie z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośbą o Dary Ducha  

 Świętego dla Pauliny i Patricio oraz dla 

 Emmanuela z okazji urodzin  

 za śp. Romana w 2gą rocznicę śmierci  

 - córka Krystyna  

 

Środa 7 kwietnia  

8:00 za śp. Stanisława Zabielskiego - syn z 

 rodziną 

 za śp. ojca Stanisława i matkę Danutę  

 oraz żonę Irenę  

 z prośbą o pełny powrót do zdrowia dla 

 Teodora Głowackiego  

19:00 Zbiorowa  

 

Czwartek 8 kwietnia  

8:00 za śp. rodziców Julię i Franciszka oraz 

 zmarłych z rodziny  

19:00 za sp. rodziców, braci i bratową  z rodziny  

 Gacek - Maria z rodziną 

 z prośbą o błogosławieństwo Boże i  

 potrzebne łaski dla rodziny Steckich  

  

Piątek 9 kwietnia  

8:00 za śp. Leokadię i Romana Bajeckich  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

 Teresy i Edwarda Cop z okazji rocznicy 

 ślubu 

 za śp. Zofię i Jerzego Pudełko  

 

Sobota 10  kwietnia 

8:00 za śp. Leona Antkowiak w 18tą rocznicę  

 śmierci - córka z rodziną 

17:00  za śp. Carolinę i Joseph 'a Bernard oraz  

 Margaret i Joseph ‘a Budzińskich  

19:00 za śp. mamę Mariannę Jarząbek - syn  

 

Niedziela 11 kwietnia  

Niedziela Miłosierdzia Bożego  

8:00 za śp. Elizabeth Polański w 5tą rocznicę  

 śmierci - mąż z dziećmi  

9:30 za śp. Tadeusza Rembisz - Justyna z  

 rodziną  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 dziękczynna z prośba o dalsze łaski dla  

 Renaty i Tomasza z rodziną 

14:30 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Aldony i  

 Zygmunta Chrzanowskich w 50tą  

 rocznicę ślubu  

19:00 za śp. Halinę i Jana Rębisz - córka  

 z rodziną  

Alleluja! Jezus Żyje! 

                    Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał - śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał.  

Symbolem zwycięskiego Jezusa jest figura Zmartwychwstałego z chorągwią w ręku, wystawiana aż do uroczystości Wniebowstąpienia.  

        O wielkanocnej radości przypominają pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał.  

          Wszyscy znają baranka z chorągiewką, a przede wszystkim ozdobione jajka i kurczęta - znaki zwycięstwa życia nad śmiercią.  

     Przesłanie to wiąże się również z tradycją dzielenia się poświęconym jajkiem w czasie świątecznego śniadania.  

Triduum Paschalne dobiega końca po odprawieniu wieczornych nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, zwanej też I Niedzielą Wielkanocną.  

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele. Mogłoby się wydawać, że Boże Narodzenie - przyjście na ziemię Syna Bożego, 

ma większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga.  

Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania przekonuje wszystkich,  

którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic,  

związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa.  

 

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

z zachowaniem przepiso w 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, „ Śunday 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.  

Serdecznie dziękujemy Wszystkim,  
którzy przynieśli  

żonkile do  
Grobu Pańskiego 

Bóg Zapłać!! 

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. 
W wydarzeniach tych można  

uczestniczyć za pośrednictwem  
Telewizji Parafialnej.  

 
Przyłącz się i zaproś innych.  

 

ADOREMUS 

Kompleta i Apel Jasnogórski  
- codziennie  

o godzinie 21:00 
Zapraszamy do  

wspólnej modlitwy. 

W soboty, o godzinie 18:00, zapraszamy  
na Katechezę przez ZOOM.  

W programie: modlitwa,  
Katechizm Kościoła Katolickiego  

i możliwość zadawania pytań. 
10. IV. 2021 

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 

Iwona Wenderska  
córka Elz biety i Franciszka & 

Cezary Mroczkowski syn Danuty i Ryszarda 
 

Milena Szumowski  
córka Marzenny i Grzegorza & 

Nicolas Macias syn Marii i Juan’a  

Share Life  

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 

Wielkanocne Poszukiwania  
z Uczniami Jezusa 

Wszystkie dzieci, kto re wzięły udział w  
naszych rekolekcjach i zbierały naklejki,  
są zaproszone na Poniedziałek Wielkanocny, 
w godzinach 16:00 - 18:00, na Wielkanocne 
Poszukiwania z Uczniami Jezusa. W celu 
przygotowania się do Waszego przyjazdu 
prosimy rodzico w o zarejestrowanie swoich 
dzieci na to wydarzenie. W ten sposo b bę-
dziemy mogli się upewnic , z e dzieci będą 
bezpieczne, z e otrzymają wspaniałe nagrody 
i będą mogły wspaniale się bawic , stajac  się 
uczniem Jezusa. Rejestracja rozpoczęła się  
W s rodę, 31go marca. Mamy nadzieję, z e 
spotkamy się ze wszystkimi dziec mi z naszej 
parafii, aby razem się radowac .  

Zapraszamy!     

Ci z parafian ,  
kto rzy nie będą mogli uczestniczyc   

we Mszy Ś więtej w kos ciele, będą mogli 
przyjąc  Komunię s w.  w następującym czasie; 

Czwartek, 1.IV - godzina 21:30 
Niedziela, 4. IV - godzina 20:30 

Poniedziałek, 5. IV  - godzina 20:30  
w kos ciele  

  Naszym Drogim Parafianom  
życzymy, by Zmartwychwstały 
Pan natchnął Wasze serca  
miłością, radością i dodawał sił 
do codziennych zwycięstw. 
Niech Jezus Zmartwychwstały 
będzie niewyczerpanym  
źródłem Waszej nadziei i  
pozwoli Wam odnajdywać znaki 
swojej obecności w codziennym 
życiu. 

Błogosławionych  
Świąt Wielkanocnych!  


