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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Wj 24, 3-8) 
Zawarcie przymierza przez krew 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

 (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 ) 
Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana 

 
DRUGIE CZYTANIE  (Hbr 9, 11-15) 

Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia 
 

EWANGELIA (Mk 14, 12-16. 22-26) 
Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza 

             Ty przemienisz się we Mnie 
Eucharystia to sakrament miłości, sakra-
ment Boga z nami. Sam Chrystus powie-
dział św. Augustynowi: „Nie będziesz 
mnie przyjmował jak pokarm cielesny, 
ale to ty będziesz przemieniał się we 
Mnie”. I tak się dzieje. Jezus jednoczy się z 
nami, przemienia nas w siebie, kiedy ado-
rujmy Go w Najświętszym Sakramencie i 
przyjmujemy w Komunii Świętej. Święty 
Jan Maria Vianney każdego dnia stawał 
przed Jezusem w Najświętszym  
Sakramencie. To było dla niego siłą. Dla 
św. Jana Pawła II codzienna adoracja była 
punktem wyjścia do podejmowania wielu 
ważnych decyzji. Święta Matka Teresa z 
Kalkuty adorowała Pana Jezusa, zanim 
wyszła na ulice, by pochylać się nad bied-
nymi. A jakie miejsce zajmuje Chrystus w 
moim życiu? Ile czasu Mu poświęcam? Czy 
nawiedzam Najświętszy Sakrament? 
Otwórzmy się na dar Ciała i Krwi  
Chrystusa. A wtedy nie zagubimy się w 
życiu. 
              Niechaj będzie pochwalony  
             Przenajświętszy Sakrament  
        teraz i zawsze, i na wieki wieków.  
                                      Amen. 

Poniedziałek 7 czerwca  

8:00 za śp. Renatę Katarzynę Jaskierską  

 - Jagoda i Krzysztof z rodziną 

19:00 za śp. mamę Natalię Gajos i brata Karola  

 Styczyńskiego  

 za śp. mamę Marię Targońską - córka  

 z rodziną 

 

Wtorek 8 czerwca  
8:00 za śp. babcię Krystynę Rychlik - rodzina 

19:00 za śp. Zofię Łuszczyńską - rodzina  

 Niewiadomych 

 za śp. brata Kyle’ a Hanna – rodzina  

  

Środa 9 czerwca  

8:00 za śp. Jerzego Andruszewicza w 1szą 

 rocznicę śmierci - brat z rodziną   

 z prośbą o szczęśliwą podróż dla Urszuli  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 10 czerwca  

8:00 za śp. brata Antoniego Obszyńskiego  

 oraz mamę Karolinę  

19:00 za śp. Stanisława Gorczycę  

 za śp. Krystynę Słocińską - mąż z dziećmi 

 

Piątek 11 czerwca   

8:00 z prośbą o zgodę między siostrą Anną  

 i bratem Jerzym - rodzina  

 z prośbą o uzdrowienie i opiekę Matki  

 Bożej dla Heleny - Janina z rodziną  

19:00 za śp. Wandę Rudnicką - syn  

 za śp. mamę Lucynę Ulecką - syn i córka 

 z rodzinami  

 

Sobota 12 czerwca   

8:00 za śp. Janusza Sikorskiego w 4tą rocznicę 

 śmierci - żona   

17:00  za śp. Piotra i Antoninę oraz Romana 

 Sroślak  

19:00 za śp. Kazimierę i Jana Mazur oraz  

 zmarłych z rodziny Grzesik   

 

Niedziela 13 czerwca   

8:00 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel - córka  

 z rodziną  

9:30 dziękczynna z otrzymane łaski w rocznicę 

 ślubu Ewy i Artura  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże oraz Dary Ducha Świętego  

 dla Daniela w rocznicę Chrztu Świętego - 

 mama 

 za śp. Antoniego Oleszczuk w 1szą  

 rocznicę śmierci - żona z dziećmi  

 i wnukami 

19:00 za śp. Władysława Armatys w 6tą rocznicę 

 śmierci - żona i córki z rodzinami  

Już od kilku wieków wychodzimy, w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię  

dla Boga Żywego. Trudno oprzeć się urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary w Boga ukrytego w Hostii Świętej. Ulice i domy przystrojone,  

świeża wiosenna zieleń, mnóstwo kwiatów. Ołtarze, świece, sztandary, feretrony, obrazy, dzieci pierwszokomunijne w bieli, dziewczynki sypiące kwiaty.  

W centrum tego podniosłego świętowania jest On, Chrystus - ukryty w małym kawałku chleba: Centrum wszechświata, Początek i Koniec wszystkiego,  

Droga ludzkiego pielgrzymowania przez doczesność do wieczności. Uroczysty charakter święta Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że 

najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest żywe serce człowieka, a najwspanialszą procesją jest "procesja serca", która kończy się spotkaniem  

z Nim, w Komunii świętej. W tym roku, ze względu na sytuację, nie będzie procesji, jednak między godziną 14:00 - 18:00, 

w kościele wystawiony będzie Najświętszy Sakrament. Zapraszamy na chwilę modlitwy;  

niech nasze przyjście będzie duchową manifestacją naszej wiary. Pamiętajmy o tych, którzy również czekają, by się pomodlić. 

 

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 8:30 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 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,  
odmawiamy również 

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  

06.VI. - 13.VI.  
Różaniec prowadzi Róża 41 

Osoby pragnące reklamować 
swoją firmę we wkładce  
Biuletynu Parafialnego,  

proszone są  
o kontakt z Biurem.  

Zapraszamy serdecznie  

Chrzty 

           Daniel Hudson Greer  
            syn Agnieszki i Jay ’ a  

 
       Oliver Steven Sanderson 
            syn Pauliny i Eric ‘ a 
 
                    Zoey Smith  
         córka Karoliny i Andrew  

12.VI. - sobota 
Grupa Pro Life zaprasza do 

wspólnej modlitwy po  
wieczornej Mszy Świętej  

Nasz Kościół Podczas Lockdown 

Do Śpowiedzi 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 

                         Drodzy Rodzice! 
 Zwracamy się do tych z Pan stwa,  kto -
rzy są zainteresowani lekcjami języka polskiego 
dla swoich dzieci w ramach całodniowej szkoły 
katolickiej. 
 Kilka miesięcy temu powołany został 
Komitet, kto ry stara się o wprowadzenie takie-
go programu do jednej ze szko ł w regionie  
Mississauga East. 
 W chwili obecnej, Komitet ten przygo-
towuje prezentację dla Dufferin-Peel Catholic 
District Śchool Board, w kto rej chce pokazac , z e 
w Mississauga, szczego lnie jej wschodniej czę-
s ci, zamieszkuje wiele rodzin polskich i jest tam 
bardzo duz e zapotrzebowanie na to, aby stwo-
rzyc  dzieciom z tych rodzin dodatkową szansę 
na naukę języka polskiego.  
 Dlatego tez , jez eli jestes cie Pan stwo 
zainteresowani, z eby Wasze dzieci uczęszczały 
do szkoły kanadyjskiej, w kto rej programie 
dodatkowo będą lekcje języka polskiego, prosi-
my o wypełnienie załączonej petycji. 
 Bez Pan stwa pomocy realizacja tego 
projektu nie będzie moz liwa. Tylko RAZEM 
moz emy osiągnąc  zamierzony cel! 

 
Projekt objęty jest  

Honorowym Patronatem  
Ambasady RP w Ottawie,  

Konsulatu Generalnego RP w Toronto 
oraz Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 

 Organizatorzy Programu. 
  

Petycję moz na podpisac  przez stronę  
parafialną Ś w. Maksymiliana Kolbe. 

 
 

 

 

Polska Szkoła  
Dzienna  

Dziś, 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  

Śluby 

Justyna Nowak, 
córka Graz yny i Jerzego 

& David Jerzy Wrobel syn Celiny i Jerzego 
 

Sylvia Stańczyk, 
córka Olgi i Aleksandra 

& Adam Mateusz Nowak  
syn Ireny i Władysława 

 
Paulina Szmudrowska 

córka Barbary i Mariusza 
& Gregory Thomas Walter Armaciński, 

syn Diane i Edwarda 


