
24 kwietnia                                          Niedziela bożego miłosierdzia        Vol. 43 Nr 17 

INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 5, 12-16) 
Wiara, która uzdrawia  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a) 
Dziękujcie Panu,  

bo jest miłosierny.  
 

DRUGIE CZYTANIE  
(Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19) 

Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki  
 

EWANGELIA (J 20, 19-31) 
Błogosławieni, którzy nie widzieli,  

a uwierzyli  

Dotknąć Boga. 
Ewangelia na niedzielę Miłosierdzia  
Boz ego pokazuje nam, jak wielka jest w  
człowieku potrzeba przekroczenia  
granicy intymnos ci w relacji z Bogiem. 
Czymz e innym bowiem jest pragnienie  
niewiernego Tomasza, by włoz yc  swoje  
palce w miejsce gwoz dzi. To wielkie  
pragnienie bliskos ci, ta wielka tęsknota za 
dotykaniem Boga sprawia, z e Tomasz  
odwaz a się wypowiedziec  słowa, kto re dla  
wyznawco w innych bogo w byłyby bluz nier-
stwem. W z adnej innej religii człowiek nie 
moz e liczyc  (w najmniejszym nawet stopniu) 
na taką bliskos c  z Bogiem. Tymczasem  
Tomasz, byc  moz e wcale nie niewierny,  
a z pewnos cią niezwykle odwaz ny, stawia 
niezwykły warunek: Nie uwierzę, jes li nie 
ujrzę na Jego rękach s lado w po gwoz dziach, 
nie włoz ę swego palca w miejsce gwoz dzi i 
nie umieszczę swojej ręki w Jego boku.  
Jest w tym pewna bezczelnos c , brawura,  
lecz przede wszystkim gigantyczna wiara,  
tęsknota i gorąca miłos c . 
 
Panie Jezu Chryste, Ty pozwalasz się  
dotykać człowiekowi, jesteś mi bliski,  
godzisz się wejść ze mną w relację najin-
tymniejszą. To sprawia, że rodzi się we 
mnie wiara. Ty żyjesz i królujesz na wieki  
wieków. Amen.  

Poniedziałek 25 kwietnia  

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże,  

 dary Ducha Świętego i opiekę Matki  

 Bożej z okazji urodzin Marty i Michała  

 - rodzice  

19:00 za śp. Władysława i Mirosława oraz  

 wszystkich zmarłych z rodziny Barszcz  

 - rodzina    

 dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Marii 

 i Tomasza Kozieł - siostra z mężem 

  

Wtorek 26 kwietnia   

8:00 z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie  

 i potrzebne łaski dla córki Bernadetty 

19:00 za śp. Aleksandra Czerepak - dzieci  

 i wnuki  

 za śp. Sławomira Kosteckiego  

 

Środa 27 kwietnia   

8:00 za śp. Mieczysława Warzocha  

 w 2 rocznicę śmierci - córka z rodziną  

 za śp. Annę Juszczyńską - Abramowską 

 i zmarłych z rodziny - córka z rodziną  

19:00 ZBIOROWE  

 
Czwartek 28 kwietnia  

8:00 za zmarłych rodziców Marię i Szymona  

 Kurant  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i   

 dary Ducha Świętego dla Sean ‘ a  

 Skorupskiego z okazji 20 urodzin 

 oraz dla Justin ‘ a i Kaylin - dziadkowie  

 za śp. Zenona Koczwarę - żona  

 w intencji Koła Przyjaciół Misji  

 
Piątek 29 kwietnia   

8:00 za śp. Feliksę i Józefa Błaszczyk  

 - rodzina  

19:00 za śp. Marka Król, Olgę i Kazimierza  

 Borek, Tadeusza Borek, Bożenę Kosiorek,  

 oraz Leokadię Makara - rodzina   

 za śp. męża Jerzego Michałowskiego,  

 rodziców Pelagię i Zbigniewa  

 Michałowskich oraz zmarłych z rodzin  

 Sybis i Kardynał   
 

Sobota 30 kwietnia  
8:00 za śp. Piotra Niemiec - syn z rodziną  

17:00 z prośbą o uzdrowienie oraz zdrowie dla  

 Stephanie i Harolda Jenkin - Christopher  

19:00 za śp. Stanisława Słowiak  

 
Niedziela 1 maja   

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Annę i Władysława Ozga - córki  

 z rodzinami  
11:00 w intencji Ojczyzny ( święto Konstytucji ) 

13:00 za śp. Łukasza Dracz w 4 rocznicę   

 śmierci, Krzysztofa i Franciszka Komsa 

 oraz wszystkich zmarłych z rodzin Komsa,  

 Makiej i Dracz   

14:30 za śp. Danielę i Witolda Strużek  

 - córki z rodzinami  

19:00 za śp. Dennis ‘ a Iles w 1 rocznicę   

 śmierci - żona i córka  

 

Intencja papieska  
na miesiąc kwiecień 2022  

 
Za pracowników służby zdrowia 
Mo dlmy się, aby zaangaz owanie  
pracowniko w słuz by zdrowia  

w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, 
szczego lnie w krajach najuboz szych,  

było wspierane przez rządy  
i lokalne wspo lnoty.  

Tegoroczne daty  
I Komunii  Świętej w naszej parafii; 

 
sobota, 7 maja, godzina 16:00; 

klasa pani Victorii, ENG 
 

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

 
sobota, 14 maja, godzina 16:00; 

klasa pani Veroniki, ENG  
 

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

 
niedziela, 22 maja, godzina 14:30; 

klasa siostry Haliny, PL 

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

Druga Niedziela Wielkanocna - Kaz de spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym pozostawia głębokie s lady zaro wno w płaszczyz nie naturalnej, jak i w sferze wiary.  
Jezus przyszedł do ucznio w, pomimo iz  „drzwi były zamknięte”. Stanął pos rodku i przekazał im dar pokoju w mocy Ducha S więtego. Trzeba podkres lic , z e zaro wno obecnos c  Jezusa,  

jak i zwycięska moc Jego miłos ci nie są zniewalające. Jak w przypadku s w. Tomasza, tak ro wniez  w spotkaniu z człowiekiem Chrystus pozostawia mu wolnos c , posuniętą nieraz  
az  do granic wyzwania: „Jez eli na rękach Jego nie zobaczę s ladu gwoz dzi (...) nie uwierzę”. Tomasz chce osobis cie dos wiadczyc  z ywego Jezusa. Jezus spełnia jego pragnienie „po os miu dniach”.  

On sam wybiera czas potrzebny do dojrzewania naszej wiary. Pragnie, abys my przez osobiste dos wiadczenie Jego obecnos ci mogli Go z miłos cią dotykac .  
Pros my Jezusa, aby pozwolił nam dos wiadczyc , z e On jest „nasz ”. W serdecznej modlitwie popros my takz e, aby rzeczywis cie stał się Panem naszego z ycia.  

Powtarzajmy za Tomaszem: „Pan mo j i Bo g mo j”.  

 

Dominika Katarzyna Sęczyk  
córka Joanny i Leszka  

& Sebastian Valle syn Anny i Jose  
 

Victoria Campana  
córka Idy i Peter ‘ a  

& Brad Craddock syn Mary i Jacob ‘ a  
 

Prianka Kaur  
córka Surjit i Dharminder ‘ a  

& Kamil Kaganek  
syn Magdaleny i Mariusza  

 
Alexandra Polkowska  

córka Lidii i Marka  
& Philip Fudalej  

syn Małgorzaty i Kazimierza  

Śluby  

Siostra Halina obchodzi  
25 rocznicę życia zakonnego.  

Msza S więta jubileuszowa w intencji Siostry  
zostanie odprawiona   

w sobotę, 28 maja, o godzinie 19:00. 
Osoby chętne do  

wspo lnego s więtowania jubileuszu  
bezpośrednio po Mszy Świętej,  

w sali parafialnej, prosimy o kontakt  
z biurem parafialnym do 24 kwietnia. 

ZAPRASZAMY ! 

Jubileusz  
Sr. Haliny Pierożak MChR. Serdecznie zapraszamy Polonię  

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

Uroczysta Msza S więta - godzina 11:00 rano  
i odpust Miłosierdzia Boz ego  

w kos ciele s w. Maksymiliana Kolbe, 
 w Mississauga,   

Bankiet i koncert w wykonaniu  
polonijnej sopranistki Julii Frodymy,  

w Polskim Centrum Kultury,  
o godzinie 14:00. 

S wiąteczny obiad przygotowuje  
Jan Gromada.  

Bilety w cenie 60$ można nabyć w: 
sklepie „Health from Nature”  

47 Roncesvalles Ave., tel. 416 532 9805; 
sklepie “Something Special”,  

Plaza “Wisła,” tel. 905 629 2347; 
Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II,  

tel. 905 306 9900; 
Joanna Szydłowska, tel.  905 819 1040; 
Joanna Strzezek, tel. 905 845 3553. 

Spotkanie dla rodziców dzieci,  
które w maju przystąpią  

do Pierwszej Komunii Świętej  
odbędzie się w niedzielę, 1 maja  

o godzinie 15:30, w sali parafialnej.  
Omawiane będą kwestie praktyczne  

związane z dniem Komunii,  
dlatego obecnos c  przynajmniej  

jednego rodzica jest obowiązkowa. 

Dzisiejsza  
druga składka  

przeznaczona będzie  
na remonty  

naszego Kościoła.  
Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

Chrzty 

Dominic Cascario  
syn Renaty i Leonardo  

 
Noah Christopher Grzelak  

syn Natalie i Paul ‘ a  
 

Iliana Mateja Elizabeth Hernandez  
córka Evy i David’a 

 
Carter Jordan  

syn Magdaleny i Daniela  
 

Isabelle Annette Kraska  
córka Alicji i Roberta  

 
Adam Lech  

syn Anny i Sebastiana  
 

Kevin Avery Metti  
syn Victorii i Jan ‘ a  

 
Thymon Adrian Mróz 

syn Agnieszki i Tomasza  
 

Kasper Paszkiewicz  
syn Moniki i Gerarda  

 
Filip Rogala  

syn Moniki i Mateusza  

Odeszli do Pana  

Joan Rynkun - lat 98; 
Marian Klich - lat 95; 

Feliks Rumiński - lat 85; 
Emilia Jasiński - lat 86; 

Edward Organka - lat 71; 
Marek Nadzieja - lat 66; 

Bogdan Salamowicz - 63; 
Ewa Wielopolski - lat 61; 

Artur Chorostkowski - lat 39; 
Jessica Dunajski - lat 28; 

Wieczne Odpoczywanie  
Racz Im Dać Panie,  

A Światłość Wiekuista  
Niechaj Im Świeci,  

Rocznicę Ślubu  
Obchodzą  

Janina i Tadeusz Ambroz y - 55 rocz.;  
Urszula J. & Andrew W. Makula - 50 rocz.; 

Elz bieta i Edward Sowa - 48 rocz.; 
Barbara i Kazimierz Radzki - 45 rocz.;  
Małgorzata i Janusz Stoch - 40 rocz.;  

Beata i Jan Nicki - 39 rocz.;  
 

Bankiet Radia Maryja  

Polonijny Klub Tenisa Stołowego  
organizuje coroczny turniej,  

kto ry odbędzie się w Niedzielę, 1 maja,  
w Centrum  Jana Pawła II.  

Po więcej informacji zapraszamy na stronę; 
http://centrumtabletennis.com 

ZAPRASZAMY. 

GRUPA KOLBE PRO LIFE 
zaprasza na jednodniowy wyjazd do Ottawy 

na Marsz dla Życia. 
Wyjazd autokarem  

z parkingu przed kos ciołem, w czwartek,  
 12 maja, 2022, wcześnie rano,  
powro t około godziny 21:00.  

Koszt to $30.  
Zapisy w biurze parafialnym  

lub przez email: 
skalpel721@gmail.com,  

albo osobis cie,  
w niedzielę, 1 maja , 

po kaz dej Mszy S więtej, w sali parafialnej. 
Szczego ły na plakacie w wejs ciu do kos cioła. 

Jedź z nami  
i zaproś innych !! 

W sobotę,  30 kwietnia , 
od godziny 8:30 rano do 12:00,  

w parafii S w. Eugeniusza De Mazenod,  
w Brampton,  
Wspólnota  

Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych 
wraz z ojcem  Bogdanem Osieckim OMI , 
przygotowuje Dzien  Skupienia pod tytułem 
„Modlitwa wewnętrzna na wzór Maryi” 

W programie: 
Msza S więta - 8:30 rano 

Konferencje; 
Adoracja Najs więtszego Sakramentu; 
Koronka do Boz ego Miłosierdzia; 

po wspo lnej modlitwie Wspo lnota zaprasza do sali 
S w. Antoniego na poczęstunek. 

Serdecznie Wszystkich Zapraszamy!! 

Kongres Polonii Kanadyjskiej - 
Okręg Mississauga organizuje uroczystos ci  

z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  
w niedzielę 1-go maja, 2022. 
Uroczystos ci rozpoczynają się  

o godzinie 11: 00 Msza S więta w intencji Ojczyzny,  
w kos ciele S w. Maksymiliana Kolbe. 
Po Mszy S więtej będzie przemarsz  

do pomnika Patrioty przy Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się kro tka  
uroczystos c , włącznie z podniesieniem  

flag narodowych Polski i Kanady,  
ods piewaniem hymno w i kro tkimi przemo wieniami.   

Serdecznie Zapraszamy Całą Polonię!! 


