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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Dz 5, 27b-32. 40b-41) 

Cierpienie dla Imienia Jezusa  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b) 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ap 5, 11-14) 
Chwała Baranka  

 
EWANGELIA (J 21, 1-19 - dłuższa) 

Trzecie zjawienie się  
Zmartwychwstałego apostołom  

Wzór działania Jezusa. 
Ewangelia, którą dziś odczytujemy,  
pozwala nam lepiej zrozumieć pewien 
wzór działania Jezusa, znany nam już z 
Jego wcześniejszych kontaktów z ludźmi, 
ale w spotkaniu z Piotrem najbardziej 
czytelny. Jezus działa następująco:  
objawia siebie, następnie karmi i  
proponuje relację miłości. Dynamika 
ewangelicznego tekstu pokazuje te kroki: 
po pierwsze, stanął na brzegu jeziora;  
po drugie, nakarmił w obfitości rybami; 
po trzecie, zapytał o miłość. Ten wzór 
działania pozwala nam uwierzyć,  
że rzeczywiście Jezus jako jedyny rozu-
mie człowieka na wskroś, rozumie go 
doskonale, do końca, w całej głębi.  
Rzeczywiście, nie da się zrozumieć  
człowieka bez Chrystusa, który nieustan-
nie odpowiada na trzy największe  
pragnienia człowieka: głód Boga, głód 
fizyczny i głód miłości. Ostatnim aktem 
jest posłanie: Pójdź za Mną! Tak wypełnia 
się los człowieka. 
 
Panie Jezu Chryste, błagam, nakarm mnie 
swoją świętą obecnością, nakarm mnie 
pokarmem z Twojej ręki, nakarm mnie 
swoją miłością. Ty żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.  

Poniedziałek 2 maja  

8:00 za śp. Zofię Talarek w 5 rocznicę śmierci 

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dary Ducha Świętego dla rodziny Szaran 

 za zmarłych rodziców Marię i Antoniego  

 Giergont, Stanisława Kuzmę, Andrzeja 

 Olszewski i Andrzeja Garczarek 

  

Wtorek 3 maja 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę  

 Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla 

 Elżbiety i Tadeusza 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora 

19:00 za śp. Barbarę w 1 rocznicę śmierci 

 i wszystkich zmarłych z rodziny - siostra 

 za śp. Tennie i John ’a Bielawski oraz  

 Stan ‘a Modrawski - rodzina 

 

Środa 4 maja   

8:00 za śp. Katarzynę i Władysława Janczura 

 - syn z rodziną  

 za śp. Katarzynę i Bronisława Sitarz 

 - Halina Łabińska 

19:00 ZBIOROWE  

 
Czwartek 5 maja  

Pierwszy Czwartek Miesiąca 
8:00 za śp. Teresę i Ryszarda Pypno - Teresa 

 i Stefan Szczurek 

 za śp. Zenona Panasiewicz 

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

 
Piątek 6 maja 

  Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 za śp. Stanisławę i Piotra Jurczak  

 - rodzina 

10:00 za śp. Stanisławę , Władysława   

 i Stanisława Dębińskich 

19:00 za śp. Emilię i Michała Serwin - syn 

 z rodziną 
 

Sobota 7 maja 

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

16:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla Mateusza  

 z okazji 18 urodzin 

19:00 za śp. Stanisławę i Bolesława Stachal  

 i zmarłych z rodzin Stachal i Baran 

 - córka z rodziną 

  
Niedziela 8 maja   

8:00 za śp. Stanisława Baran i zmarłych  

 z rodziny Baran - żona 

9:30 za śp. Eugenię w 7 rocznicę śmierci  

 i Eugeniusza Hul - siostra z rodziną 
11:00 w intencji Ojczyzny– Kongress Polonii 

 Kandyjskiej 
13:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 i błogosławieństwo Boże dla Bożeny   

 i Andrzeja z okazji 25 rocznicy ślubu 

14:30 za śp. Witolda Klimowicz - rodzina 

19:00 za śp. Małgorzatę Motyka - synowie i mąż 

 

Intencja papieska  
na miesiąc maj 2022  

 
O wiarę dla młodych 

Mó dlmy się, aby ludzie młódzi, 
 pówółani dó pełni z ycia, ódkryli w Maryi 
wzó r słuchania, głębię rózeznawania, 

ódwagę wiary óraz pós więcenie się słuz bie.  

 
INTENCJE ZBIOROWE 

 
Przypóminamy, z e intencje na  

Mszę s w. z intencjami zbiórówymi  
pódajemy telefónicznie  

905.848.2420 
 

W środę 11, 18, 25 maja –NIE MA MSZY ŚW. Z 
INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

Spotkanie dla rodziców dzieci,  
które w maju przystąpią  

do Pierwszej Komunii Świętej  
odbędzie się w tą niedzielę, 1 maja  
o godzinie 15:30, w sali parafialnej.  
Omawiane będą kwestie praktyczne  

związane z dniem Kómunii,  
dlategó óbecnós c  przynajmniej  

jednegó ródzica jest obowiązkowa. 

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

Wiara w zmartwychwstanie Jezusa ópiera się na trzech filarach: pusty gró b, chrystófanie, czyli ukazywanie się Jezusa ucznióm, óraz ich męz ne s wiadectwó wspierane mócą Ducha Ś więtegó,  
któ re skutkówałó naródzinami i ekspansją Kós cióła. Ewangelia wg s w. Jana ópówiada ó ukazaniu się Zmartwychwstałegó nad Jeziórem Tyberiadzkim, znanym jakó Galilejskie.  

Ewangelista kładzie nacisk na cielesnós c , a więc fizycznós c  Zmartwychwstałegó, któ ry pó cudównym półówie ryb zasiada dó wspó lnegó pósiłku z uczniami. Jezus jest ten sam, ale nie taki sam.  
Nie jest zjawą czy urójeniem ani prójekcją wyóbraz ni tych, któ rzy tówarzyszyli Mu przez 3 lata działalnós ci. Rózpóznając Gó, uczniówie stają przed tajemnicą,  

któ ra nie mies ci się w kategóriach dóczesnós ci. Wiedząc, z e tó jest Pan, uznali, iz  pówinni zapamiętac  tó, có przez yli, i óbwieszczac  s wiatu.   
Śpótykając Zmartwychwstałegó óbecnegó w Eucharystii, upewniamy się w wierze w z ycie wieczne óraz ótrzymujemy siłę dó tegó samegó męstwa,  

któ re pózwóliłó Apóstółóm skutecznie pókónac  wszelkie óbawy i lęki – cieszyli się, z e „stali się gódni cierpiec  dla Imienia Jezusa”.  

 

 Victoria Campana 
córka Idy i Peter ‘a 
& Brad Craddock 
syn Mary i Jacób ‘a 

 
Prianka Kaur  

córka Śurjit i Dharminder ‘ a  
& Kamil Kaganek  

syn Magdaleny i Mariusza  
 

Alexandra Polkowska  
córka Lidii i Marka  
& Philip Fudalej  

syn Małgórzaty i Kazimierza  
 

Malvina Roma Kozak 
córka Elz biety i Rómana 
& Tyler Noel McGuffin 
syn Śherri-Ann i León ‘a 

 
 
 
 

Śluby  

Siostra Halina obchodzi  
25 rocznicę życia zakonnego.  

Msza Ś więta jubileuszówa w intencji Śióstry  
zóstanie ódprawióna   

w sobotę, 28 maja, o godzinie 19:00. 
Osóby chętne dó  

wspó lnegó s więtówania jubileuszu  
bezpośrednio po Mszy Świętej,  

w sali parafialnej, prósimy ó kóntakt  
z biurem parafialnym. 

ZAPRAŚZAMY ! 

Jubileusz  
Sr. Haliny Pierożak MChR. 

Dzisiejsza  
druga składka  

przeznaczona będzie  
SHARELIFE. 

 

“ŚhareLife jest miejscem, gdzie następuje  
kónfróntacja naszej wiary z rzeczywistós cią.  
Póprzez dzielenie się, tym có mamy z innymi, 

wprówadzamy w z ycie nasze katólickie wartós ci . 
Pó dóbrych czynach będziemy rózpóznani,  

póniewaz  słówa bez nich są puste. Tó jest  włas nie  
ŚhareLife.”  – Kardynał Thomas Collins 

  
Serdecznie Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

Chrzty 

 
Gabriella Romy Balana Czan 
córka Rómmie Faye i Michała 

 
Gabriel Jan Maślanka 

syn Karóliny i Bógusława  
 

Romulo Santiago Balana Jimenez 
syn Kathleen i Juan ’a  

 
Marcel Eugeniusz Wybraniak 

syn Eweliny i Rafała  
 

Pólónijny Klub Tenisa Stołowego  
órganizuje córóczny turniej,  
któ ry ódbędzie się w biez ącą 

 Niedzielę, 1 maja,  
w Centrum  Jana Pawła II.  

Pó więcej infórmacji zapraszamy na strónę; 
http://centrumtabletennis.cóm 

GRUPA KOLBE PRO LIFE 
zaprasza na jednódniówy wyjazd dó Ottawy 

na Marsz dla Życia. 
Wyjazd autókarem  

z parkingu przed kós ciółem, w czwartek,  
 12 maja, 2022, wcześnie rano,  
pówró t ókółó gódziny 21:00.  

Koszt to $30.  
Zapisy w biurze parafialnym  

lub przez email: 
skalpel721@gmail.com,  

albó ósóbis cie,  
w niedzielę, 1 maja , 

pó kaz dej Mszy Ś więtej, w sali parafialnej. 
Śzczegó ły na plakacie w wejs ciu dó kós cióła. 

Jedź z nami  
i zaproś innych !! 

Kongres Polonii Kanadyjskiej  
 

Kóngres Pólónii Kanadyjskiej- Okręg Mississauga 
órganizuje uróczystós ci  

z ókazji 231 rócznicy rócznicy uchwalenia 
 Kónstytucji 3 Maja,  

w tą niedzielę 1-go maja, 2022. 
Uróczystós ci rózpóczynają się  

ó gódzinie 11: 00 Msza Ś więta w intencji Ojczyzny,  
w kós ciele Ś w. Maksymiliana Kólbe. 
Pó Mszy Ś więtej będzie przemarsz  

dó pómnika Patrióty przy Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II, gdzie ódbędzie się kró tka  
uróczystós c , włącznie z pódniesieniem  

flag naródówych Pólski i Kanady,  
óds piewaniem hymnó w 

 i kró tkimi przemó wieniami.   
 

W niedzielę, 8 maja 2022 r. o godzinie 12:00  
w Tóróntó ódbędzie się ró wniez  parada z ókazji 

231 rócznicy uchwalenia 
 Kónstytucji 3 Maja.  

 
Więcej infórmacji na  

strónie www.kpk.órg lub na Facebóóku Parada 
Kónstytucji 3 Maja Tóróntó 

https://www.facebóók.cóm/Parada-Kónstytucji-3
-Maja-Tóróntó-103899038974404/ 

 
 

Serdecznie Zapraszamy Całą Polonię!! 
 

Nabożeństwa Majowe  

NOBOZ EN ŚTWA MAJOWE ódprawiane są 
codziennie o godzinie 18:30,  

w s ródy wraz z Nabóz en stwem dó 
Matki Bóz ej Nieustającej Pómócy,  

w sóbóty również przed  
wieczórną Mszą Ś więtą 

Nabożeństwa Fatimskie  

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30. 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Nabóz en stwó Pierwszej Śóbóty  

ó gódz. 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Śerca Pana Jezusa pó 

Mszy ó 10:00 i 19:00 
Spowiedź od godziny 18:00 

Wtorek 3 maja 
Uróczystós c  Najs więtszej Maryi Panny 

 Kró lówej Pólski 
Wyjątkówó Msza s w. wieczórna będzie  

odprawiana w j. polskim 

 Piątek 13 maja 
Nabóz en stwó Fatimskie z prócesją dó Ogródu 

Ró z an cówegó po Mszy św. wieczornej 

DRUGA SKŁADKA  
30.IV/01.V - ŚhareLife 
21/22.V      - Papieskie Dzieła Misyjne  
28/29.V      - Fundusz Remóntówy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

Różaniec prówadzi Róża nr.28 

Wtorek 3 maja 
Msza s w. w intencji człónkó w Klubu Śenióra,  

we wtorek 3 maja o godzinie 10:00.  Śpótkanie  
ódbędzie się  pó Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 


