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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Dz 14, 21b-27) 

Bóg działa przez ludzi  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13) 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. 
 

DRUGIE CZYTANIE   (Ap 21, 1-5a) 
Bóg otrze wszelką łzę  

 
EWANGELIA (J 13, 31-33a. 34-35) 

Przykazanie nowe daję wam  

Fundament ludzkiej miłości 
 
Dzisiejszy świat lubi wołać: Love is love. 
Miłość to miłość! Rzeczywiście, dla 
współczesnych ludzi miłość pozostaje 
wartością, straciła jednak swój  
najgłębszy sens. Można powiedzieć 
nawet, że słowo „miłość” zmieniło  
znaczenie. To, co znaczyło naprawdę: 
najwznioślejsze z uczuć, najpiękniejszą 
decyzję, pragnienie szczęścia drugiej  
osoby, ofiarowanie siebie dla dobra  
innych, wszystko, co najwierniejsze  
i najczystsze, nagle zastąpione zostało 
treściami zupełnie banalnymi:  
pożądaniem i chwiejnymi emocjami.  
Jedyna nadzieja w Jezusie, który  
nieustannie przypomina nam prawdziwy 
sens miłości, mówiąc: Jak ja was  
umiłowałem, tak wy macie miłować.  
Oto fundament, oto właściwa miara miło-
ści: miłość Jezusa. Oddająca samego  
siebie, gotowa na śmierć. Miłość – by była 
prawdziwa – musi mieć to pełne, boskie 
znaczenie. 
 
Panie Jezu Chryste, tak często wołam o 
miłość, zapominając, że Ty jesteś jej naj-
pełniejszym uosobieniem, że Ty jesteś mi-
łością. Od dziś pragnę wołać tylko do Cie-
bie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.  

 

Poniedziałek 16 maja  

8:00 za śp. Zofię Bazan - siostra Teresa  

 z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. rodziców Anielę i Feliksa Kulpa 

  - córka 

 za śp. Helenę i Jana Nabzdyk 

  - córka Bolesława 

 o szczęśliwą operację i opiekę Matki 

 Bożej - rodzice 

  

Wtorek 17 maja 

8:00 za śp. zmarłych rodziców: Natalię 

 i Stefana  Michalec - córka z rodziną  

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

 błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla 

 Marii, dzieci, wnuków i prawnuków od 

 mamy 

 za śp. Jana Ziemianin w 1 rocznicę  

 śmierci - żona z dziećmi 

 

Środa 18 maja   

8:00 za śp. rodziców Stanisławę i Stanisława 

 Ziębów od córki  

 za śp. Eugeniusza Rook - córka z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 o łaskę wiary, nadziei i miłości dla dzieci, 

 które przystąpiły do Pierwszej Komunii  

 Świętej 

 
Czwartek 19 maja  

8:00 o dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 

 dla córki Agnieszki - ojciec 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Świętego dla Justyna i Stanisława 

 z okazji urodzin 

 o zdrowie i Boże błogosławieństwo  

 dla rodziców Walczaków i Frąckowiak 

 
Piątek 20 maja 

8:00 za śp. Agnieszkę Lalewicz w 1 rocznicę  

 śmierci– mąż z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Marię i Józefa Junczyk - wnuczka 

 za śp. Wiktorię i Jana Wytrwał - od córki 

  z rodziną 
 

Sobota 21 maja 
8:00 za śp. rodziców Marię i Michała Świątek

 - dzieci 

17:00 za śp. Romana Sroślak od żony 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Stefanię Łukaszek i zmarłych 

 z rodziny oraz Olgę, Tadeusza i 

 Bolesława Kaczmarek - rodzina 

 
Niedziela 22 maja   

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę Matki Bożej dla Anny  

 i Krzysztofa z rodzinami - rodzice 

9:30 o zdrowie i Boże Błogosławieństwo 

 dla Natalii i Tomka  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Wandę, Józefę, Otolię, Franciszka, 

 Józefa, Adama Ratowskich oraz Leokadię 

 i Eugeniusza  Kanigowskich - rodzina 

14:30 za śp. Janinę i Jana Piątek– córka 

 z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Jadwigę i Józefa Rzadkowskich 

 oraz Cecylię i Piotra Kwapis 

 - rodzina Kwapis 

 

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 18, 25 maja –NIE MA MSZY ŚW.  

Z  INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

 

W ten weekend 
     41 dzieci w naszej 
   parafii przystąpi 
dó Sakramentu  

         Eucharystii. 
 

Otoczmy naszą modlitwą dzieci, 

ich rodziców oraz bliskich. 
 

Serdeczne podziękowania składamy 
katechetóm, któ rzy pómógli  

przygótówac  dzieci dó Pierwszej 
 Kómunii S więtej: 

Caróline Smó łkó, Emilii Karczewski, 
Jóannie Madejski, Olivii Kalbarczyk, 
Teresie Bieleckiej, Verónice Siuda,  

i Victórii Musiał.  
 

Niech dobry Bóg im błogosławi, 

obdarzy potrzebnymi łaskami i da rados c  
z głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu.  

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

 

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas, abys my się wzajemnie miłówali. Ró wniez  w tym złóz ónym s wiecie, w któ rym óbecnie z yjemy, gdzie dóbró i złó splata się i łączy.  
Częstó kusi nas, aby spójrzec  na tó jak na nieuchrónnós c  lósu, złą nówinę, ale my chrzes cijanie jestes my ódpówiedzialni za głószenie,  

w tym brutalnym i niesprawiedliwym s wiecie, dóbrej nówiny ó Jezusie Chrystusie. 
Jezus mó wi nam, abys my "się wzajemnie miłówali tak, jak Ja was umiłówałem" (Jan 13,34). I dóbrym spósóbem kóchania, wprówadzaniem w z ycie Słówa Bóz egó, jest głószenie, 

w kaz dym czasie, i w kaz dym miejscu, Dóbrej Nówiny, Ewangelii, któ ra jest niczym innym jak samym Jezusem Chrystusem. 

 

  
Katarzyna Partyka 
córka Zófii i Jó zefa 
& Rafał Wojtyła 

syn Bógusławy i Janusza 
 

Christina Palumbo 
córka Lisy i Fióvó 
& Brandon Stasi 
syn Anety i Tóny 

 
 

Śluby  

Siostra Halina obchodzi  
25 rocznicę życia zakonnego.  

Msza S więta jubileuszówa w intencji Sióstry  
zóstanie ódprawióna   

w sobotę, 28 maja, o godzinie 19:00. 
 

ZAPRASZAMY ! 

Jubileusz  
Sr. Haliny Pierożak MChR. 

Chrzty 

 
Sofia Selena Uta 

córka Anny i Sórin’ a  
 
 
 

Pierwsza Komunia Święta  

NOBOZ EN STWA 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 S więtą 

DRUGA SKŁADKA  
21-22.V   Papieskie Dzieła Misyjne  
28-29.V   Fundusz Remóntówy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

16.05.2022 - 22.05.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.30 

Spótkanie Franciszkanó w S wieckich 
zostało przeniesione na  tą 

Niedzielę, 15 maja, godzina 14:00  
w salce Brata Antóniegó  

 
W najbliższy piątek 20 maja, 
 O. John Bosco Gali będzie o 

obchodził urodziny.  
 

Z tej okazji życzymy mu  
nieustającej wiary i Łask  

Bożych, światła Ducha Świętego 
oraz opieki Matki Bożej  

w dalszej posłudze kapłańskiej 
z zapewnieniem o modlitwie 

 w jego intencji.  
 

Sto lat Ojcze !  
 

 
Na KAWĘ i PĄCZKI zaprasza  

Komisja Kościelna 

 
Dzieci, któ re w  

      2020 i 2021 róku  
przystąpiły dó  

        Pierwszej Kómunii  
            S więtej  

             Zapraszamy na uróczystą  
Mszę S więtą  

           w niedzielę, 29 maja o 
 godzinie 13:00.  

 
Dzieci ubrane w stróje kómunijne  
(lub inne s wiąteczne ubranie)  

spótykają się w  
sali parafialnej o 12:40.  

 
Chętnych dó pełnienia funkcji w czasie 
Mszy S więtej rócznicówej prósimy ó 

kóntakt z biurem parafialnym.  

Rocznica Komunii Świętej  

 
Wspólnota Domowego Kościoła 

  órganizuje rekólekcje ewangelizacyjne w 
języku angielskim  
24-26 czerwca,2022  

Centrum Rekólekcyjne s w. Jana Pawła II,  
w Pórt Burwell. 

Temat: Zaręczóne i sakramentalnie  
małz en stwa dąz ące dó rózwóju 

razem w s więtós ci i chcące dówiedziec   
się więcej ó Kós ciele Dómówym. 

 
Kontakt: Marta & Jacek Nawrót 
(519) 896-8979 
dómestic.church.óntarió@gmail.cóm 

Korona Pasyjna  
 

 Przeszłó dwa lata temu pówstała  
w naszej parafii Grupa Kóróny Pasyjnej, 
aby w nówy spósó b, na wzó r Ró z   
Ró z an cówych, półączyc  rózmys lania  
nad stacjami Drógi Krzyz ówej  
z ódmawianiem kórónki.  Pówstałó juz  
pięc  takich kórón, kaz da składająca się 
 z 14 ósó b, któ re códziennie ódprawiają 
jedną stację, kaz da ósóba inną, aby cała 
Dróga Krzyz ówa, tak jak Ró z aniec, była 
dópełnióna.   
 
Nie jest tó pókutny zapał tylkó na ókres 
Wielkiegó Póstu , ale decyzja na cały rók, 
a nawet na całe z ycie. Tak jak wierni  
jestes my códziennie ódmawianej 
Kórónce dó Miłósierdzia Bóz egó, tak tez  
wierni jestes my jednej stacji Męki 
Pan skiej. 
“Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
będziesz w raju” jest pewną óbietnicą 
dla tegó, któ z Jezusem przez ywa Jegó 
Mękę.  Objawióne liczne óbietnice dla 
tych, có módlą się tymi módlitwami  
napawają nadzieją dla nas samych i tych, 
za któ rymi się wstawiamy u Bóga. 
Spotkania Korony Pasyjnej ódbywają 
się w trzeci piątek miesiąca (20 maja 
pó wieczórnej Mszy S w.).  Osóby 
zainteresówane duchówós cią Kóróny 
Pasyjnej prószóne są ó kóntakt: 
Andrze Kówalski 
(416)917-0195 
kórónapasyjna@gmail.cóm 

Franciszkanie Świeccy Urodziny 


