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INTENCJE MSZALNE 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

EWANGELIA W CZASIE PROCESJI  
I POŚWIĘCENIA PALM (Łk 19, 28-40) 

Wjazd Jezusa do Jerozolimy  
 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50, 4-7) 
Nie zasłoniłem mojej twarzy  

przed zniewagami i wiem,  
że nie doznam wstydu 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24) 
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?  

 
DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 6-11) 
Chrystus uniżył samego siebie,  

dlatego Bóg Go wywyższył  
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
(Por. Flp 2, 8-9) 

Chwała Tobie, Królu wieków.  
 

EWANGELIA (Łk 22, 14 – 23, 56 - dłuższa)  
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa  

według Świętego Łukasza  

Tylko nawrócony  
           będę w stanie umacniać innych. 
Ewangelia, któ ra ujawnia nam umęczóne 
óblicze Jezusa Chrystusa, dzis  rózbłysnęła 
szczegó lnie słówami wypówiedzianymi 
przez Zbawiciela dó Szymóna Piótra:  
Módliłem się za ciebie, abys  nie utracił  
swójej wiary. A ty, kiedy się nawró cisz, 
umacniaj twóich braci. Jakie tó piękne  
dós wiadczyc , z e Jezus Chrystus jest pierw-
szym módlącym się ó móją wiarę. Tó On jest 
jej gwarantem, tó On pragnie bym wierzył – 
bardziej nawet niz  ja tegó pragnę. Jezus 
Chrystus wie, z e krzyz , któ ry Gó czeka,  
bardzó zgórszy serce Piótra, tak jak kaz degó 
z nas górszy cierpienie, bó l, dós wiadczenie 
krzyz a naszegó z ycia. On wie, jak trudnó 
wytrwac  nam pód krzyz em, jak bardzó  
pragniemy uciec. On wie, z e tu waz y się 
sprawa naszej wiary, i dlategó dó swójej 
módlitwy ó móją i twóją wiarę dódaje  
jeszcze niezwykłe, pełne nadziei zdanie: 
Kiedy się nawró cisz, umacniaj twóich braci. 
Jedyny warunek nawracania innych,  
umacniania ich w wierze, tó móje ósóbiste 
nawró cenie. 
Panie Jezu Chryste, nie pozwól mi upaść 
ani odejść spod krzyża, nie pozwól mi 
zmarnować owoców Twojej męki ani za-
snąć, nie pozwól mi odstąpić od Ciebie. Ty 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Poniedziałek 11 kwietnia  

8:00 za śp. Leona Antkowiak w 19 rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

 za śp. Wacława Torbickiego w 12 rocznicę 

 śmierci - żona  

 za śp. Stanisława Wojna i wszystkich  

 zmarłych z rodziny Wojna - brat z rodziną  

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla rodziny Piotra i Marii oraz ich  

 syna Jana  

18:00 SPOWIEDŹ 

 

Wtorek 12 kwietnia   

8:00 za zmarłych rodziców Rozalię i Tomasza  

 Padewskich oraz Marię i Mariana  

 Olszańskich  

 za śp. Weronikę i Wawrzyńca Kuziora  

 oraz Anielę i Tomasza Koczwara  

 - córka Katarzyna z rodziną 

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla mamy, Czesławy Janik,  

 z okazji 83 urodzin - córka z rodziną  

 za śp. Mariana Gajewskiego - żona  

18:00 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA  

 

Środa 13 kwietnia   

8:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski  

 dla Sandry z okazji urodzin - rodzice    

 za śp. Eugenię i Lucjana Perkowskich  

 - córka z rodziną  

 za śp. Rozalię Lizoń w 20 rocznicę  

 śmierci - syn z rodziną  

 za śp. Celinę i Antoniego Motyczyńskich  

18:00 SPOWIEDŹ  

 
Czwartek 14 kwietnia  

Wielki Czwartek  
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej ( Eng ) 

20:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej ( PL )   

 Nocne czuwanie i adoracja  
           Najświętszego Sakramentu 
      do godziny 14:00, w Wielki Piątek  
 

Piątek 15 kwietnia   

Wielki Piątek  
8:00 Droga Krzyżowa  

14:00 Liturgia Wielkiego Piątku   (PL) 

16:00 Liturgia Wielkiego Piątku   ( Eng ) 

18:00 Liturgia Wielkiego Piątku   (PL) 

20:00 Liturgia Wielkiego Piątku   (PL)  

Nocne czuwanie przy Grobie Pańskim  
do godziny 19:00, w Wielką Sobotę 

 
Sobota 16 kwietnia  

Wielka Sobota   
 

9:30 - 17:00   
święcenie pokarmów  

w Sali Parafialnej i Centrum J.P.II. 
 

20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej  (PL & Eng) 

 
Niedziela 17 kwietnia   

Zmartwychwstanie Pańskie  
6:00 Msza Święta z procesją  
 za śp. Kazimierę Kędzia w 7 rocznicę  
 śmierci - Krystyna i Adam  
8:00 za śp. Aleksandra Wróblewskiego  
 w 1 rocznicę śmierci - żona  

9:30 za śp. Marię i Józefa Bajon - córka  

 z rodziną  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Mariannę i Piotra Zajkowskich  

 i zmarłych z obojga stron oraz Helenę,  

 Józefa, Waldemara i Wiesława  

 Miastkowskich - rodzina  

14:30 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski  

 i opiekę Matki Bożej na kolejne lata  

 wspólnej drogi z okazji 20 rocznicy  

 ślubu Anny i Sławomira Tomala  

19:00 za śp. Monikę Filipek w 2 rocznicę śmierci 

 - mama z rodziną  

 

Intencja papieska  
na miesiąc kwiecień 2022  

 

Za pracowników służby zdrowia 
Mó dlmy się, aby zaangaz ówanie  
pracównikó w słuz by zdrówia  

w ópiekę nad ósóbami chórymi i starszymi, 
szczegó lnie w krajach najubóz szych,  

byłó wspierane przez rządy  
i lókalne wspó lnóty.  

S RODA, 13.IV.,  
NIE MA MSZY Z INTENCJAMI ZBIOROWYMI  

ze względu na spowiedź przedświąteczną. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie; 
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30. 

Tegoroczne daty  
I Komunii  Świętej w naszej parafii; 

 
sobota, 7 maja, godzina 16:00; 

klasa pani Victórii, ENG 
 

niedziela, 8 maja, godzina 14:30; 
klasa pani Magdy i pani Evy, PL 

 
sobota, 14 maja, godzina 16:00; 

klasa pani Veróniki, ENG  
 

niedziela, 15 maja, godzina 14:30; 
Klasa pani Teresy i pani Caróline, PL  

 
niedziela, 22 maja, godzina 14:30; 

klasa sióstry Haliny, PL 

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

Niedziela Palmówa jest kaprys na jak wiósna, górąca w prómieniach słón ca i chłódna w pówiewie marznącegó wiatru. Jej kólóry mienią się w rósie błógósławien stwa,  
jakby któs  z nieba przy pómócy wielkiegó krópidła kąpał s wiat w strugach łez. Kapłan przywdziewa szaty w kólórze czerwónym, na Mękę, czy na kró lewską chwałę.  

Ludzie niósą palmy z bazi, zwykle pięknie przystrójóne pó wilen sku, kurpiówsku, gó ralsku, a tęsknóta za s więtami kaz e cieszyc  się na zapas tym, có przyniesie dzien  Zmartwychwstania.  
Jeszcze jednak Wielki Tydzien  ze zdradą Judasza, z nieprzyjacielskim knówaniem, Wielkim Czwartkiem Ostatniej Wieczerzy. Piótr stchó rzy, uczniówie uciekną, Jezus przejdzie pó krzyz ówej dródze. 

Pótem będzie s więcenie wielkanócnych pisanek z wizytą przy Bóz ym Gróbie, az  pó niedzielne „Alleluja”, Rezurekcję i ródzinne s niadanie.  
Niedziela Palmówa skupia zdarzenia jak tęcza na niebie, któ ra wielkópóstny smutek rózszczepia na kólóry.  

Któ dóbrze patrzy tegó dnia, na niebie histórii zóbaczy nówy znak Przymierza, w wielóbarwnym s wietle zbawienia.  

Do końca bieżącej niedzieli - 10.IV.,  
trwa zbió rka z ywnós ci 

Rycerzy Kólumba  
dla Mississauga Food Bank . 

Z ywnós c  móz na składac   
dó pójemnikó w przy wejs ciu dó kós cióła.  

Prósimy ó kónserwy, puszki, ryz ,  
makarón, kawę, herbatę, słóiki i 

wszelką z ywnós c  niepsująca się szybkó,  
z waz ną datą uz ywalnós ci. 

Również i w tą niedzielę, 10 kwietnia,  
Rycerze Kólumba zapraszają   

dó nabycia tablic 
„ Chrystus Zmartwychwstał,”  

przy wejs ciu dó naszegó kós cióła. 
Cały dóchó d ze sprzedaz y tablic  

przeznaczóny będzie na  
Domy Dziecka w Polsce.  

 

Bence Peter Campana  
syn Anny i Matthew  

 
Robert Kubicki  

syn Margaret i Kamila  
 

Michael Poznański  
syn Angeliki i Piótra  

 
 

Zwracamy się z prós bą ó kwiaty  
dó Gróbu Pan skiegó lub dówólną ófiarę  

na ich zakup złóz óną w biurze. 
Prósimy ó tulipany w dóniczkach,  

w ró z nych kólórach,  
jak ró wniez  fióletówe irysy. 

Jes li zdecydujecie się Pan stwó pódarówac  
kwiaty, tó prósimy ó przyniesienie ich  
dó biura między 11 i 13 kwietnia.  

Serdeczne Bóg Zapłać za wszelkie ofiary. 

NIEDZIELA, 17 KWIETNIA, GODZINA 6:00,   
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE,  

PROCESJA REZUREKCYJNA -   
PROSIMY WSZYSTKIE  

ORGANIZACJE KOŚCIELNE  
O WZIĘCIE W NIEJ UDZIAŁU 

WTOREK, 12 KWIETNIA, GODZINA 19:45, 
SPOTKANIE RYCERZY KOLUMBA  

w centrum Jana Pawła II.  

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, pó dwó ch latach przerwy,  
pónównie órganizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, 
 na Kaszubach, w sóbótę, 23 kwietnia 2022 róku, z ókazji S więta Bóz egó Miłósierdzia.  

Uróczystej Mszy S więtej przewódniczył będzie óraz Słówó Bóz e wygłósi  
O. Alfred Grzempa OMI, prówincjał Misjónarzy Oblató w. 

Informacje: Wiesława 416.799.2122 lub Teresa 905.495.7035  
*W tym róku órganizatórzy nie zapewniają jeszcze pósiłkó w,  
dlategó kaz dy pielgrzym pówinien miec  ze sóbą jedzenie. 

Finansówane przez SHARELIFE  
LA Centre for Active Living  

jest agencją, któ ra pómaga senióróm - 
 „dzięki wsparciu SHARELIFE, bylis my w stanie  
có tydzien  dóstarczac  naszym pótrzebującym 
gótówe pósiłki i pródukty, za pós rednictwem  
naszegó prógramu dóstarczania z ywnós ci.”  

Wasze wsparcie jest nieócenióne i z adne słówa 
nie óddadzą wdzięcznós ci jaką Was Darzymy.  

Wielkie Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

Niedziela, 10 kwietnia, godzina 14:00, 
spótkanie Franciszkanó w S wieckich 

w salce Brata Antóniegó  

W tą niedzielę  
zespół taneczny Radość Joy  

zaprasza wszystkich  
do Sali parafialnej na kawę, 

pączki, krokiety, po wianki i baranki  

Serdecznie Zapraszamy  

 i Życzyny smacznego!  

ADORACJA PRO - LIFE 
wtórek, 12 kwietnia,  

gódzina 20:00. 

Chrzty 

Pamiętajmy w naszych módlitwach ó tych, 
któ rzy w najbliz szym tygódniu ótrzymają 
sakramenty inicjacji chrzes cijan skiej.  

  
Anna Julia Gaj-Jabłón ska 

Artur Kósarga 
Julian Camerón Przybysławski 

Olivia Victória Pietraszkó 
Sónia Maria Savalanpóur 

Tyler Nóel McGuffin 
  

Witamy ich z wielką radós cią  
i dziękujemy Bógu za ich óbecnós c ,  

któ ra ódnawia i wzmacnia  
naszą wspó lnótę parafialną. 

  
Dziękujemy katechetóm, któ rzy pós więcili 
swó j czas i wysiłek na przygótówanie  

katechumenó w i kandydató w dó przyjęcia 
sakramentó w: O. Marcin Serwin, O. Bógdan 
Osiecki, S. Halina Pieróz ak, Wójciech Opala, 

Gabriela i Michał Kasprzak óraz  
Justyna Armatówicz.  

 
Dziękujemy, z e dzielicie się  
swóimi talentami z naszą  
wspó lnótą parafialną. 

WIELKI CZWARTEK, 14.IV., 
WIELKI PIĄTEK , 15.VI.,  
WIELKA SOBOTA, 16.VI., 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 18.IV.,  
BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE  

Siostra Halina obchodzi  
25 rocznicę życia zakonnego.  

Msza S więta jubileuszówa w intencji Sióstry  
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 dó 24 kwietnia. 

Jubileusz Sr. Haliny Pierożak MChR. 

Serdecznie zapraszamy Polonię  
na bankiet wielkanocny  

z okazji 30-to lecia Radia Maryja  
w niedzielę, 24 Kwietnia 2022,   

Uróczysta Msza S więta - gódzina 11:00 ranó  
i ódpust Miłósierdzia Bóz egó  

w kós ciele s w. Maksymiliana Kólbe, 
 w Mississauga,   

Bankiet i koncert w wykónaniu  
pólónijnej sópranistki Julii Fródymy,  

w Polskim Centrum Kultury,  
o godzinie 14:00. 

S wiąteczny óbiad przygótówuje Jan Grómada.  
Bilety w cenie 60$ można nabyć w: 

sklepie „Health fróm Nature”  
47 Róncesvalles Ave., tel. 416 532 9805; 

sklepie “Sómething Special”,  
Plaza “Wisła,” tel. 905 629 2347; 

Pólskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II,  
tel. 905 306 9900; 

Jóanna Szydłówska, tel.  905 818 1040; 
Jóanna Strzezek, tel. 905 845 3553. 


