SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34)
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

23 maja 2021

INTENCJE MSZALNE
Vol. 42 Nr 21

Zesłanie Ducha Świętego

8:00
19:00

Dziś - siedem tygodni po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka,"

DRUGIE CZYTANIE (Ga 5, 16-25)
Owoce Ducha

a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was
do całej prawdy

bo obchodzi się je 50go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna

W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, -

8:00
19:00

przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności
i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie.
8:00

ROZWAŻANIE
Duch Prawdy i Jego dary
Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu
przyśle nam Wspomożyciela – Ducha
Świętego. On nad nami czuwa i do każdego z osobna przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musimy na chwilę się zatrzymać i
spotkać z Nim na modlitwie. On uczy
prawdy o naszym życiu. Daje nam dobre
natchnienia w realizacji naszego powołania. Dzięki Jego darom możemy wykonać
zadania, które Bóg nam przygotował.
Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha
Świętego i każdego dnia prośmy Go o
dary: mądrości, rozumu i rady, męstwa,
umiejętności, pobożności i bojaźni
Bożej… Nie ograniczajmy Ducha Świętego
w działaniu, a będziemy świadkami
zaskakujących cudów!

Duchu Święty, przyjdź! Rozpal moje serce
ogniem Twojej miłości. Oświeć swoim
światłem moje sumienie. Amen.

Chrzty
Noah Zygmunt Harasimowicz
syn Diane i Philipa
Emilia Kozmenko
córka Anny i Dmytro
Amy Lomotowski
córka Nicole i Andrzeja
Emily Tabor
córka Małgorzaty i Tomasza

Nabożeństwa Majowe
NOBOŻENŚTWA MAJOWE odprawiane są
codziennie o godzinie 18:30,
w srody wraz z Nabozenstwem do
Matki Bozej Nieustającej Pomocy,
w soboty
również przed wieczorną Mszą Świętą

Różaniec
Intencja papieska
na miesiąc maj 2021

W Polsce, Dzień Matki 2021
wypada w środę, 26 maja.

Intencja powszechna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli
przed jej zagrożeniami.

24.V. - 30.V.
Rozaniec prowadzi Roza 39
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

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

Do Śpowiedzi prosimy rejestrowac się przez
naszą stronę internetową
kolbe.ca
Parafianie bez dostępu do Internetu
proszeni są o kontakt z biurem parafii.

Jeśli jesteście Państwo zapisani
do naszej parafii i zmienił się
Państwa adres
lub numer telefonu,
bardzo prosimy o kontakt
z biurem i aktualizację
tych danych.

Nowe dozowniki
z Wodą Święconą;
Prosimy nie przyciskać
dozowników;
wystarczy podłożyć prawą rękę
pod dozownik,
na rękę spadnie kilka kropli
Wody Święconej,
po czym wykonujemy
znak krzyża

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.

Przyłącz się
i zaproś innych.

Nasz Kościół Podczas Lockdown
19:00

Msze Święte sprawowane są bez obecnosci wiernych,
i według stałego harmonogramu, oprocz Mszy Świętej niedzielnej z 14.30, z ktorej intencja
odprawiana jest o godzinie 13:00, oraz transmitowane są online,
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca

8:00
19:00

Na Śpowiedz Świętą TRZEBA się rejestrowac i ma miejsce
w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00 i 18:30, przed wieczorną Mszą Świętą.
Drzwi Koscioła otwieramy o godzinie 7:00 rano, a zamykamy o 21:00.

8:00
19:00

Pamiętajmy, ze limit i przepisy sanitarne dotyczą takze Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są rowniez z zachowaniem przepisow i limitem 10 osob,
włączając Ojca Celebransa. Chrzty celebrowane są bez Mszy Świętej.
Komunię Święta mozna przyjąc w niedziele,
w salkach Dobrego Pasterza, w godzinach 14:00 do 18:00.
Kościół również będzie otwarty w tym czasie
dla osobistej modlitwy.

8:00
17:00
19:00

Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i
Kaplicy Wieczystej Adoracji.
8:00

Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń
podawanych pod koniec Mszy Świętych,
Informacje podawane w tym czasie są najswiezsze.
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 z prywatnej pasieki
jest u nas dostępny Serdecznie
Zapraszamy!
Poniedziałek, 24.V. 2021 - jest długi weekend; Victoria Day Biuro Parafialne jest nieczynne.

9:30
11:00
13:00

19:00

Poniedziałek 24 maja
Victoria Day
za śp. Wojciecha Łukasik i jego syna
Piotra - Henryk z rodziną
za śp. Helenę i Jana Nabzdyk - córka
Bolesława
za zmarłych z rodzin Rawa i Zaręba
Wtorek 25 maja
za śp. Janinę i Tadeusza Miś - syn z
rodziną
za zmarłych z rodzin Błażejowskich
i Sobolewskich
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski,
dary Ducha Świętego oraz opiekę
Matki Bożej dla Mateusza Kosiby z okazji
urodzin - dziadkowie
Środa 26 maja
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże dla brata
Piotra z okazji urodzin oraz dla mamy
Józefy z okazji Dnia Matki
za śp. rodziców Stanisławę i Stanisława
oraz Jadwigę i Aleksandra - dzieci
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Czwartek 27 maja
za śp. Stanisławę i Kazimierza Urbanowicz
za śp. Czesławę i Józefa Bil oraz zmarłych
z rodzin Bil i Bylina - syn z rodziną
za śp. Elżbietę Wetoszka i Jerzego
Pogroszewskiego - dzieci
Piątek 28 maja
za zmarłych rodziców Marię i Rocha Gleń
- córka z rodziną
z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz
dary Ducha Świętego dla mamy, dzieci,
wnuków i prawnuków - Mary
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla dzieci i wnuków
Sobota 29 maja
za śp. Władysława Ogorzały i siostrę
Danutę Wyszowski - syn z rodziną
za śp. Helenę i Jana Krzynówek - córka
za śp. Michała w 2gą rocznicę śmierci rodzice, brat i córka
Niedziela 30 maja
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla dzieci; Pawła z rodziną
i Piotra z Urszulą
za śp. Stanisława Klisowskiego - żona
i dzieci
za parafian i dobrodziejów
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże dla
dzieci i wnuków - rodzice
za śp. Stanisława Kosalkę w 20tą
rocznicę śmierci - żona, dzieci, wnuki
z prawnuki
za śp. Anastazję, Mieczysława, Annę
i Stanisława z rodziny Pujdak

Osoby pragnące reklamować
swoją firmę we wkładce
Biuletynu Parafialnego,
proszone są
o kontakt z Biurem.
Zapraszamy serdecznie
wszystkich zainteresowanych.

