V Niedziela Wielkanocna

– Restrykcje –

Pierwszy Czwartek Miesiąca, 6 maja
Modlitwa o powołania o godzinie 1830.

● W związku z najnowszymi zaostrzeniami,
jakie wprowadziła rząd prowincji Ontario,
kościoły w Archidiecezji Toronto są
chwilowo zamknięte a udział we Mszach św.
oraz nabożeństwach odbywa się tylko za
pośrednictwem telewizji parafialnej. Msze
Święte w naszej parafii odprawiane są według
stałego harmonogramu, z wyjątkiem Mszy
Świętej o 1430. Intencja tej Mszy jest
przeniesiona na godzinę 1300.

Nabożeństwo Majowe
Codziennie o 1830

– Pary Rocznicowe –
W niedzielę na Mszy św. o godz. 11

00

modlimy się za pary obchodzące rocznicę ślubu

dziękując ich świadectwo wiary i miłości:

– Rozważanie –

Pierwsze Czytanie: Dz 9, 26-31
Psalm Responsoryjny:
Będę cię chwalił
w wielkim zgromadzeniu
Drugie Czytanie: 1 J 3,18-24
Ewangelia: J 15, 1-8

– Komunia Święta w Niedzielę –
Komunia Święta będzie udzielana w
niedzielę, 2 maja od 1400 do 1800 w Centrum
Katechetycznym Dobrego Pasterza, w
grupach po 10 osób. Maseczki na twarz są
obowiązkowe.

– Spowiedź Święta –
Sakrament pojednania ma miejsce w
Centrum
Katechetycznym
Dobrego
Pasterza:
○ od poniedziałku do soboty o 730,
○ od poniedziałku do piątku o 1800 i 1830,
Rejestracja na spowiedź jest obowiązkowa
i można jej dokonać na stronie parafialnej lub
dzwoniąc do biura parafialnego. Maseczki na
twarz są obowiązkowe.
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– Nabożeństwa –

Pierwszy Piątek Miesiąca, 7 maja
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa po Mszy św. o 1000 i 1900.

Kto zna Pana, przemawia z wielką siłą
przekonania w Jego imię. Kto zna Pana, nie
tylko miłuje słowem i językiem, ale przede
wszystkim czynem i prawdą, zachowując Jego
przykazania i czyniąc to, co się Jemu podoba.
Wiemy, że bez wiary w imię Jego Syna,
Jezusa Chrystusa, nie można podobać się
Bogu. Nie miłując się wzajemnie tak, jak On
nas umiłował, nie można podobać się Bogu.
Tylko ten, kto zachowuje Jego przykazania,
mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Kto nie
przynosi owocu w Chrystusie, jest odcięty,
wyrzucony i usycha, potem jest wrzucony w
ogień i płonie.
Marek Ristau

2 maja 2021 r.

35 lat – Katarzyna i Witold Waszkiewicz
40 lat – Maria i Zdzisław Potasz
50 lat – Danuta i Dominik Szewczyk

– Adoracja –
Grupa Pro-Life gorąco zaprasza na Adorację
wynagradzającą Panu Jezusowi za grzechy
przeciwko życiu, w środę, 12 maja,
bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej i
nabożeństwie.

– Intencje Mszalne –
W naszej parafii nie ma już wolnych intencji
mszalnych aż do końca 2021 r.

– Kapelan Szpitalny –
Proszę pamiętać, że w szpitalu przez całą dobę
posługuje stały kapelan, czyli katolicki ksiądz.
Aby wezwać księdza wystarczy poprosić o to
dyżurującą pielęgniarkę. Nasi księża nie mogą
aktualnie odwiedzać chorych w szpitalach.

● W ciągu dnia kościół jest otwarty na
prywatną modlitwę. Proszę jednak pamiętać,
że w kościele może przebywać jednocześnie
10 osób. Wchodząc do kościoła prosimy
przewrócić kartkę z numerem informującą, ile
osób już jest w budynku. Wychodząc z
kościoła odwracamy kartkę w drugą stronę.
● Chrzty mają miejsce w soboty do południa,
poza Mszą Świętą. W chrztach, ślubach i
pogrzebach może uczestniczyć 10 osób,
łącznie z księdzem i organistą.
● Wszystkie spotkania grup parafialnych są
zawieszone, z wyjątkiem spotkań grupy
Anonimowych Alkoholików.
● Najbardziej aktualne informacje dotyczące
naszej parafii są przekazywane podczas
niedzielnych ogłoszeń parafialnych. Prosimy
słuchać uważnie.

– Odeszli do Boga –

– Biuro Parafialne –
Biuro parafialne jest nieczynne a sekretarki
pracują wyłącznie przez telefon. Dzwoniąc do
biura i zostawiając wiadomość proszę podać
imię oraz numer telefonu.

– Dziękujemy za Ofiary –
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
czują się odpowiedzialni za parafię i składają
ofiary na jej utrzymanie. Niedzielne ofiary
można wrzucać do skarbony znajdującej się
przy drzwiach biura parafialnego lub w
kościele przy ambonie. Serdeczne Bóg zapłać.

– Intencja Papieska na Maj –
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami
w celu uregulowania sfery finansowej
i chronienia obywateli
przed jej zagrożeniami.

 Baby Capala
 Kazimierz Porniawski, 66
 Stephan Cichoń, 70
 Marianna Puszyńska, 75
 Anna Kiełek, 79
 Zofia Wójcik, 86
 Tadeusz Wojtera, 92
 Maria Iglar, 102
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.

Strona Parafii / Parish Website
www.kolbe.ca

5th

Sunday of Easter

Reflection
As I ride the morning train, I read and reread
John’s Gospel. My heart is drawn to the verse,
“If you abide in me, and my words abide in
you, ask for whatever you wish, and it will be
done for you.”
I am drawn to “ask for whatever you
wish.” You know, Lord, a lottery win would
be good, although I suppose I would need to
buy a ticket. And of course, there is this little
problem with my failing memory – I would
appreciate it, Father, if you have time for a
quick fix. And peace, yes peace and harmony
in the world, that too would be good.
Still, I sense the Lord is calling me to go
deeper. My mind settles on “abide in me.” I
believe to abide in Jesus is to stay close, a
place where we can rest, and experience peace
and joy. Yes, that is my wish.
So I pray: Lord, I am weak, distracted and
bothered. My thoughts are consumed with my
own concerns and those of the ones I love.
Hold me close to your heart. I ask the same for
the once you have entrusted to my care. Lord,
help me to be content and at ease with you, for
it is you I desire and in you I trust.
Harry McAvoy; Newmarket, ON
First Reading: Acts 9.26-31
Responsorial Psalm:
Lord, from you comes my praise
in the great congregation.
Second Reading: 1 John 3.18-24
Gospel: John 15.1-8
Holy Communion on Sunday
Holy Communion will be distributed in the
Good Shepherd Catechetical Centre on
Sunday, May 2nd from 2 p.m. to 6 p.m.
Maximum 10 people in the building, including
the priest. Face masks are mandatory.
Confession
Sacrament of reconciliation is available by
registration only:
○ from Monday to Saturday at 7:30 a.m.,
○ from Monday to Friday at 6 pm and 6:30 pm,
You must register on the parish website or by
calling the parish office. Confession takes
place in the Good Shepherd Catechetical
Centre. Face masks are mandatory.
First Holy Communion
and Confirmation
The sacraments of First Holy Communion and
Confirmation had to be postponed due to the
current lockdown that is in effect in Ontario.
We hope to go ahead with the sacraments once
the lockdown is lifted.

COVID-19 and Our Parish
● All public Masses are temporarily
cancelled. All Masses are celebrated privately
by the parish priests and the faithful are
encouraged to take part in Mass through the
parish TV.
● Parishes throughout the region of Peel must
restrict attendance inside the church building
to 10 people. Our church is open for private
prayer and the hours are posted on the church
door. As you enter the church foyer, you’ll
notice a binder with a large number indicating
the number of people presently in the church.
If the number is less than 10, turn the page and
go in. If the number is already at 10, please
wait for someone to leave the church. As you
leave the church, turn the page back. This way
we’ll be able to keep track of the number of
individuals inside the church building. Thank
you for your cooperation.

May 2nd, 2021

PONIEDZIAŁEK – MONDAY 3 V
800  Bronisław Sitarz – córka z rodziną
1830 Nabożeństwo Majowe
1900  Anna & Michał Szumada – wnuczka

○ Z prośbą o potrzebne łaski dla dzieci i
chrześniaków

WTOREK – TUESDAY
Matki Bożej dla Elżbiety i Tadeusza

1830 Nabożeństwo Majowe
1900 ○ For the gifts of the Holy Spirit and

health for Wanda, Anna, and Katarzyna

ŚRODA – WEDNESDAY

1830
1900

nawrócenie dla Aleksandry i Doroty z
rodzinami – rodzice
 Anna Mielnik – Irena Kaczmarczuk
Nabożeństwo Majowe
Intencje Zbiorowe

CZWARTEK – THURSDAY

PIĄTEK – FRIDAY

Parish Office
Parish office is closed to the public, but you
may always call and leave a message.
Remember to include your name and phone
number.
Rosary Intention for May
Let us pray that those in charge of finance
will work with governments
to regulate the financial sphere
and protect citizens from its dangers.
Hospital Visits
Please note that a hospital chaplain – a Roman
Catholic priest – is available 24 hours a day.
To arrange a visit from a priest, please ask a
nurse to call the priest on duty. Parish priests
are currently not allowed to visit hospitals.

6V

800  Michał Serwin

● No meetings are taking place in parish halls
or other church spaces at this time. The only
exception are essential services, e.g., A.A.

Change of Address
If your address or telephone number has
changed, please call the parish office.

5V

800 ○ Z prośbą o Boże błogosławieństwo i

1830
1900

● When leaving a message on the parish
answering machine, remember to include your
name and phone number.

4V

800 ○ Z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę

● Weddings and funerals are restricted to 10
persons, including those who are involved in
ministry. Baptisms take place outside of Mass
and are also restricted to 10 persons.

● All most up-to-date information is always
communicated at the end of Mass. Please
listen carefully.
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 Kazimiera & Julian Gaździcki – córka
Irena z rodziną
Nabożeństwo Majowe
○ Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
księży i osób konsekrowanych – Apostolat
Złota Róża

7V

800  Stefania & Władysław – córka z mężem
1000 ○ Z prośbą o dary Ducha Świętego i

zdrowie dla Barbary i Aleksa
1830 Nabożeństwo Majowe
1900  Krystyna & Andrej Szuba – córka z

rodziną

SOBOTA – SATURDAY

8V

800  Za zmarłych z rodzin Ślusarczyk i

Krawczyk
1700 For Parishioners and Benefactors
1830 Nabożeństwo Majowe
1900  Eugeniusz Hul (6 rocz.) i Eugenia Hul –

siostra z rodziną

NIEDZIELA – SUNDAY

9V

800  Anna, Tomasz i Stanislaw Cebula –

Stefania z rodziną
930 ○ For God’s blessing for Ryszard, Lora,
1100
1300
1830
1900

Charlotte, and Beata – mother
○ Za Parafian i Dobrodziejów
 Za zmarłych z rodziny Rutkowskich
Nabożeństwo Majowe
 Malgorzata Motyka – syn

Latest News
Up-to-date information concerning our
parish is always communicated at the end
of each Sunday Mass. Please listen
carefully.

