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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE  

(Dz 10,25-26.34-35.44-48) 
Powołanie pogan do Kościoła  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 98,1.2-3ab.3cd-4)  
Wobec narodów objawił zbawienie.  

 
DRUGIE CZYTANIE (1 J 4,7-10) 

Bóg jest miłością  
 

EWANGELIA (J 15,9-17) 
Przykazanie miłości  

          Abyście się wzajemnie miłowali. 
Szczera i głęboka miłość do Boga zaczyna 
się od miłości do bliźniego. Dlatego naj-
pierw powinniśmy prawdziwie pokochać 
tych, którzy są najbliżej – naszą rodzinę. 
Dopiero wówczas to uczucie będziemy w 
stanie rozszerzać na innych. Łatwo  
bowiem kochać na odległość, deklarować 
przyjaźń wobec tych, co są daleko.  
Najbliższych miłować jest zawsze naj-
trudniej. Żyjąc pod jednym dachem,  
obrastamy we wzajemne pretensje, żale, 
winy… Wobec najbliższych często czuje-
my się usprawiedliwieni z naszej obojęt-
ności i skamieniałego serca. Znając ich 
wady i słabości, potrafimy też boleśnie 
zranić. 
Panie Jezu, proszę dziś o pogłębienie miło-
ści w mojej rodzinie. Pomóż nam wzrastać 
we wzajemnym zrozumieniu, ucz szacunku 
do siebie, życzliwości. Daj łaskę przebacze-
nia. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich moich 
bliskich. Amen. 

Poniedziałek 10 maja 

8:00 za śp. Stanisława, Henrykę i Józefa Golec 

 - brat z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji urodzin Weroniki  

 za śp. Stanisławę i Józefa Kowalskich 

 oraz śp. Natalię i Stefana Michalec -  

 Krystyna Michalec  

 

Wtorek 11 maja  

8:00 za śp. Stanisława i zmarłych z rodzin Kluz 

 i Panasiuk  

19:00 za śp. Eddy Niedziela  

 za śp. Renatę Winkiel, Irenę Sławkowską 

 oraz za śp. Eugeniusza Rook - syn  

 z rodziną 

   

Środa 12 maja  

8:00 za śp. Jana Przysłupskiego - żona  

 z rodziną 

 za śp. Zofię Talarek w 4tą rocznicę  

 śmierci - córka z rodziną 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 13 maja  

8:00 dziękczynna z prośbą o opiekę Matki  

 Bożej oraz Dary Ducha Świętego dla 

 Anny i Chris’a - rodzice i babcia  

19:00 za śp. Stanisławę i Bolesława Stachal oraz  

 zmarłych z rodzin Baran i Stachal  

 - córka z rodziną  

 za śp. Marię Szczepanek  

  

Piątek 14 maja  

8:00 z prośbą o potrzebne łaski dla Aleksandry  

 w dniu urodzin - mama   

19:00 za śp. Leszka Aleksandrowicza w 1szą 

 rocznicę śmierci - żona i rodzina  

 Polańskich  

 za śp. Katarzynę Sitarz - córka z rodziną 

 

Sobota 15 maja  

8:00 za śp. Zofię i Jana Skickich - rodzina  

 Skickich  

17:00  za śp. Halinę i Józefa Rzadkowskich  

 - córka Halina z rodziną 

19:00 za śp. Zofię i Jana Worowskich - córka  

 z rodziną 

 

Niedziela 16 maja  

Wniebowstąpienie Pańskie 

8:00 za śp. rodziców Franciszkę i Władysława  

 Maleszyk oraz brata Mariana  

9:30 za śp. Romana Vilkas - żona  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Stanisława Baran oraz wszystkich 

 zmarłych z rodziny Baran  

 za śp. Ojca Teofila Szendzielarza w 24tą  

 rocznicę śmierci  

19:00 za śp. Mieczysława Stanuch w 7mą  

 rocznicę śmierci  

 Dzień Matki 2021 
W tym roku, w Kanadzie, Dzień Wszystkich Mam wypada w niedzielę, 9 maja.  

Z okazji Waszego Święta życzymy Wszystkim Mamom dużo pociechy z dzieci,  

jedności i miłości w rodzinie, radości i zadowolenia, zdrowia i pomyślności.  

Składamy na Wasze ręce podziękowanie za trudy macierzyństwa,  

za ciężką pracę przy wychowywaniu przyszłych pokoleń, za przekazywane wartości, miłość,  

siłę, anielską cierpliwość i oddanie.  

Niech Matka Przenajświętsza ma Was Wszystkie w opiece i będzie dla Was źródłem inspiracji, siły,  

będzie dla Was Wszystkich oparciem i niech Wam błogosławi zawsze i w każdej sprawie.   

                                 Happy Mother’s Day 2021 !!!        

 

Msze Święte sprawowane są bez obecnos ci wiernych,  
i według stałego harmonogramu, opro cz Mszy Ś 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 Śpowiedz  Ś więtą TRZEBA się rejestrowac   i ma miejsce  

w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00 i 18:30, 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 przepiso w i limitem 10 oso b,  

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

Komunię Ś 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 najs wiez sze. 
 Intencja papieska  

na miesiąc maj 2021  
 

Intencja powszechna: Świat finansów 
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 

współpracowali z rządami w celu uregulowa-
nia sfery finansowej i chronienia obywateli 

przed jej zagrożeniami.  

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 
Zapraszamy do  

wspólnej modlitwy. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Różaniec  

Apel Jasnogórski  

10.V. - 16.V. - Ro z aniec prowadzi Ro z a 37 

Miód- bogaty w witaminy z grupy B, C, A, potas,  
kwas foliowy, pantotenowy i biotynę, wykazuje silne dzia-

łanie 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!  

Osoby pragnące reklamować 
swoją firmę we wkładce  
Biuletynu Parafialnego,  

proszone są  
o kontakt z Biurem.  

Zapraszamy serdecznie  
wszystkich zainteresowanych. 

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

 
 

Informujemy,  
że sprawozdanie finansowe  

za rok 2020 
Jest dostępne w hall 'u kościoła  

NOBOŻ EN ŚTWA MAJOWE odprawiane są 
codziennie o godzinie 18:30,  

w s rody wraz z Naboz en stwem do 
Matki Boz ej Nieustającej Pomocy,  

w soboty  
również przed wieczorną Mszą Ś więtą 

Grupa Pro-Life  
gorąco zaprasza na Adorację 

wynagradzającą Panu Jezusowi 
za grzechy przeciwko życiu, 

w środę, 12 maja, 
 bezpośrednio po Mszy Świętej 

wieczornej.  

Pro - Life Zaprasza  

Nabożeństwa Majowe  


