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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Pwt 4, 32-34. 39-40) 

Bóg jest jeden  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22) 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 14-17) 
Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów  

 
EWANGELIA (Mt 28, 16-20) 

Chrzest  
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego  

     W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślo-
ny przez matkę lub ojca na czole syna lub 
córki, któremu towarzyszą słowa: „Niech 
Cię Bóg prowadzi”. I przywodzą na myśl 
właśnie Trójcę Świętą. Tajemnica Trójcy 
Świętej jest dla nas wezwaniem i zada-
niem, abyśmy uczyli się właściwie budo-
wać naszą więź z Bogiem, a także nasze 
wzajemne więzi i relacje. Błogosławiony 
Stefan Wyszyński często mówił, że nasze 
życie wspólnotowe i społeczne powinno 
być odbiciem życia wewnętrznego Trójcy 
Przenajświętszej. Wypełnione miłością, 
więzią, jednością i pokojem. 
Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza! 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! 
Amen. 

Poniedziałek 31 maja 

8:00 za śp. Vincenta Wróblewskiego w 45tą 

 rocznicę śmierci - rodzice 

19:00 za śp. Henryka, Rozalię, Romanę  

 i Franciszkę 

 za śp. rodziców; Anielę i Franciszka oraz  

 brata Jana  

 

Wtorek 1 czerwca  

Rozpoczynamy Miesiąc Serca Pana Jezusa 
8:00 za śp. Jadwigę i Józefa oraz zmarłych z 

 rodziny  

19:00 za śp. Lidię Torzewską w 3cią rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

 dziękczynna za otrzymane łaski z 

 prośbą o dalsze błogosławieństwo  

 Boże i opiekę Matki Bożej dla Marty i 

 Leszka  

 

Środa 2 czerwca  

8:00 za śp. Helenę i Annę Cymanowski  

 za śp. Agnieszkę Drak - córka z rodziną  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 3 czerwca  

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 oraz dary Ducha świętego dla rodziny  

 Sawickich  

 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 Adama - mama   

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich -  

 Apostolat  Złota Róża  

 

Piątek 4 czerwca   

8:00 za zmarłych rodziców Katarzynę i  

 Władysława - syn z rodziną 

10:00 za śp. Dariusza i Józefa Zolich oraz  

 Ryszarda Michalec - Krystyna Michalec  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i  

 opiekę Matki Bożej dla Ryszarda Pikuły z 

 okazji 50tych urodzin - rodzice  

 

Sobota 5 czerwca   

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 i Rycerzy Niepokalanej  

17:00  dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże  

 dla Danuty i Romana z okazji 50 rocznicy  

 ślubu oraz dla ich dzieci Markusa  

 i Konrada   

19:00 za śp. Bogdana Szabuniewicza - Barbara  

 

Niedziela 6 czerwca 

Boże Ciało    

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 dla Agaty i Svena Matthies z okazji  

 6tej rocznicy ich ślubu 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Danutę Ostrogórską oraz za  

  śp. Felicję Brzeską - rodzina  

19:00 za śp. Magdalenę Antkowiak w 13tą  

 rocznicę śmierci - córka z rodziną  

Jakie to ma dla nas znaczenie? Ogromne, gdyż życie chrześcijanina realizuje się w znaku i obecności Trójcy.  

Na początku życia przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, i u kresu naszego życia będą odmawiane modlitwy  

w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego małżonkowie zostają złączeni w małżeństwie, a kapłani są święceni.  

W imię Trójcy Świętej rozpoczynamy i kończymy dzień. Trójca jest więc „portem”, do którego wszystko zmierza, i „oceanem”, z którego wszystko wypływa,  

do którego wszystko dąży. Św. Augustyn na początku V wieku pisał w swoim monumentalnym dziele „O Trójcy Świętej”, a Benedykt XVI na początku XXI wieku 

przypomniał w encyklice „Deus caritas est”, że wiara, podtrzymywana i ożywiana przez miłość, otwiera dostęp do kontemplacji Trójcy Świętej:  

„Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę”. Osoby Trójcy są same w sobie relacjami miłości, czyli wspólnotą. Bóg jest wspólnotą miłości, a człowiek został stworzony  

jako obraz Boga, po to, by ten obraz coraz wyraźniej w sobie uwidaczniać. Jesteśmy więc powołani do stawania się tym, kim od początku jest Bóg:  

wspólnotą miłości, by kiedyś w wieczności uczestniczyć w doskonałej komunii Trójjedynego Boga. 

 

Msze Święte sprawowane są bez obecnos ci wiernych,  
i według stałego harmonogramu, opro cz Mszy S więtej niedzielnej z 14.30, z kto rej intencja 

 odprawiana jest o godzinie 13:00, oraz transmitowane są online,  
przez telewizję parafialną pod adresem: www.kolbe.ca 

 
Na Spowiedz  S więtą TRZEBA się rejestrowac   i ma miejsce  

w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00 i 18:30, przed wieczorną Mszą S więtą. 
 

Drzwi Kos cioła otwieramy o godzinie 8:30 rano, a zamykamy o 21:00. 
 

Pamiętajmy, z e limit i przepisy sanitarne dotyczą takz e Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
S luby, Pogrzeby; celebrowane są ro wniez  z zachowaniem przepiso w i limitem 10 oso b,  

włączając Ojca Celebransa. Chrzty celebrowane są bez Mszy S więtej.  
 

Komunię S więta moz na przyjąc  w niedziele,  
w salkach Dobrego Pasterza, w godzinach 14:00 do 18:00. 

Kościół również będzie otwarty w tym czasie  
dla osobistej modlitwy. 

 
Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i 

Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
 

Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń  
podawanych pod koniec Mszy Świętych,  

Informacje podawane w tym czasie są najświeższe. 

Intencja papieska na miesiąc czerwiec 2021  
 

Intencja ewangelizacyjna:  
Piękno małżeństwa 

Módlmy się w intencji ludzi młodych,  
którzy przygotowują się do małżeństwa  

przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — 
aby wzrastali w miłości,  

z wielkodusznością, wiernością 
 i cierpliwością.  

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.  

ADOREMUS 

Kompleta i Apel Jasnogórski  
- codziennie  

o godzinie 21:00. 
Od pierwszego czerwca ( 1.VI ),  
natomiast, będziemy również  

odmawiali  
Litanię do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 
 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Różaniec  

Apel Jasnogórski  

31.V. - 06.VI.  
Różaniec prowadzi Róża 40 

Osoby pragnące reklamować 
swoją firmę we wkładce  
Biuletynu Parafialnego,  

proszone są  
o kontakt z Biurem.  

Zapraszamy serdecznie  

Chrzty 

               Benjamin Iskra  
            syn Erici i Tomasza   

 
    Maximilian Adam Krysiński     
         syn Pauliny i Grzegorza  

12.VI. - sobota 
Grupa Pro Life zaprasza do 

wspólnej modlitwy po  
wieczornej Mszy Świętej  

Nasz Kościół Podczas Lockdown 

Do Spowiedzi prosimy rejestrowac  się przez 
naszą stronę internetową  

kolbe.ca 
Parafianie bez dostępu do Internetu  

proszeni są o kontakt z biurem parafii. 

4. VI - Pierwszy Piątek miesiąca 
5.VI - Pierwsza Sobota miesiąca  

Nabożeństwo Pierwszych Sobót - 
godzina 8:30 rano 

      „Po roku pandemii wirusa Covid - 19, 
wszyscy jestes my wyczerpani , a nasze dusze 
wołają o odpoczynek.  
       Widmo choroby i s mierci przytłacza nas 
swym ogromnym cięz arem, podobnie jak 
niszczycielskie efekty ograniczen  pande-
micznych wniesionych w odpowiedzi na 
rozprzestrzenianie się choroby, a kto re stają 
się coraz bardziej nie do zniesienia.  
       Wiele oso b rozpaczliwie cierpi w szpita-
lach, a Ci, kto rzy im słuz ą, są coraz bardziej 
wycien czeni.   
        Rzesze ludzi widzą jak ich z ro dło utrzy-
mania jest unicestwiane; a z niwo ludzkiej 
nędzy ros nie z kaz dym dniem.  
        Nienaturalna i pozornie niekon cząca się 
izolacja oraz dystans są dla wielu nie do 
zniesienia, bo przeciez  z natury jestes my 
sobie nawzajem potrzebni. 
        W czasie, gdy najbardziej potrzebna jest 
siła duchowa, a dostęp do niezbędnego  
duchowego tlenu sakramento w, kto re są 
nos nikiem owej siły, jest znacznie ograniczo-
ny; to obostrzenie nie moz e przetrwac  i  
pos ro d tego smutku oraz utrudnien  widzimy 
cos  niezwykłego; przykłady miłos ci i pos wię-
cenia oraz bezinteresownej słuz by tym,  
kto rzy cierpią, …”  

Thomas Cardinal Collins 
Arcybiskup Toronto   

 
Fragment Listu Pasterskiego o  

Najświętszym Sercu Pana Jezusa 

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej Archidiecezji Toronto 

 
https://www.archtoronto.org/ 

 
i zapoznania się z  
Listem Pasterskim  
Kardynała Toronto  

Thomas’ a Collins ’a.  
 

List jest w języku angielskim. 

W pierwszą niedzielę miesiąca, 
6.VI., wymiana  

Tajemnic Różańcowych,  
we własnym zakresie,  

po uprzednim uzgodnieniu  
z Zelatorem  

W miesiącu czerwcu , w kaz dy piątek, 
 o godzinie 18:00, zapraszamy Wszystkich  

na Godzinę Świętą połączoną z nabożeństwem  
do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

6 czerwca—w Boże Ciało,  
między godziną 14:00, a 18:00 
w kościele wystawiony będzie  

Najświętszy Sakrament. 
Zapraszamy na chwilę 

modlitwy, pamiętając o tych,  
którzy również czekają,  

by się pomodlić  

Odeszli do Pana  

Dorothy Sitarz; lat 47 
Kazimierz Bujak; lat 60 
Ryszard Kaczor; lat 63 
Anna Lodziak; lat 69 

Stanisław Kozacz; lat 70 
Irena Olech; lat 73 

Halina Nowak; lat 73 
Jadwiga Targon ska; lat 74 
Agnieszka Lalewicz; lat 74 

Jan Ziemianin; lat 75 
Sabina Maksimowski; lat 98 

 
Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie,  

A  Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci 


