SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 15, 1-2. 22-29)
Dekret Soboru Jerozolimskiego
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8)
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
DRUGIE CZYTANIE (Ap 21, 10-14. 22-23)
Miasto Święte
EWANGELIA (J 14, 23-29)
Duch Święty nauczy was wszystkiego

ROZWAŻANIE
Bóg potrzebuje schronienia
Dzisiejsza Ewangelia ujawnia nam
zupełnie nową perspektywę. Nowe,
piękne i rewolucyjne powołanie
człowieka: oto możemy stać się domem
Boga. Miejscem, w którym zamieszka,
Jego schronieniem. Ojciec mój umiłuje go.
Przyjdziemy do niego i będziemy u niego
mieszkać. Czy Bóg potrzebuje
schronienia? Czy potrzebuje dachu nad
głową? Takie wyobrażenie miałoby
w sobie coś pogańskiego. Nie jest przecież
wydany na łaskę żywiołów, nie jest jak
statuy z drewna lub złota, które może
zniszczyć deszcz i wiatr. Jest jednak
bezdomny.
Potrzebuje schronienia. Potrzebuje
miłości. Jest wydany na łaskę
człowieka – tak się uniżył, z miłości.
Nieustannie prosi o miejsce w naszym
życiu, o miejsce w naszym sercu,
o miejsce w naszej duszy. Wszechmocny
Bóg, który zdecydował się na
bezdomność, jeśli nie udzielimy mu
miejsca w sobie.
Panie Jezu Chryste, oto otwieram przed
Tobą drzwi mojego skromnego
mieszkania. Zamieszkaj ze mną, pragnę
zachowywać Twoją naukę! Naukę
o uniżonej miłości. Ty żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
Intencja papieska
na miesiąc maj 2022
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młódzi,
pówółani dó pełni zycia, ódkryli w Maryi
wzór słuchania, głębię rózeznawania,
ódwagę wiary óraz póswięcenie się słuzbie.
23.05.2022 - 29.05.2022
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Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!

8:00
18:30
19:00

Fundament wiary w Jezusa Chrystusa stanowi miłość, która motywuje do zachowywania Jego nauki. Jezus przed męką i śmiercią przygotowywał uczniów na swoje
odejście i zapewnił, że nie pozostawi ich bez pomocy. Ponieważ życie zgodne z Ewangelią wymaga wielu niełatwych decyzji, Duch Święty nieustannie dostarcza Kościołowi
niezbędnego światła i wsparcia. Tak było w czasach apostolskich i przez całą, liczącą prawie dwa tysiące lat, historię Kościoła. Tak jest również dzisiaj.
Wśród dziejowych burz i przeciwności wyznawcy Jezusa, wspierani mocą Ducha Świętego, osiągają dar pokoju.
Zabezpiecza on przed utratą ufności i lękiem, potwierdzając trwałą obecność Pana w Jego Kościele, i daje siłę do zachowywania Jego nauki.

Chrzty
Marcus Liam Chambers Klapacz
syn Julie i Marius

Śluby
Katarzyna Partyka
córka Zófii i Józefa
& Rafał Wojtyła
syn Bógusławy i Janusza
Christina Palumbo
córka Lisy i Fióvó
& Brandon Stasi
syn Anety i Tóny

W Polsce, Dzień Matki 2022
wypada w czwartek, 26 maja.

Przyjaciele Misji Oblackich
zapraszają na spótkanie
w czwartek 26 maja ,
pó Mszy Sw. wieczórnej
w salce sw. Faustyny

Na KAWĘ i PĄCZKI zapraszają
Przyjaciele Misji Oblackich
DRUGA SKŁADKA
21-22.V Papieskie Dzieła Misyjne
28-29.V Fundusz Remóntówy
Bóg Zapłać za Waszą Hojność!

Pierwsza Komunia Święta
W ten weekend
20 dzieci w naszej
parafii przystąpi
dó Sakramentu
Eucharystii.
Otoczmy naszą modlitwą dzieci,
ich rodziców oraz bliskich.

Serdeczne podziękowania składamy
katechetóm, którzy pómógli
przygótówac dzieci dó Pierwszej
Kómunii Swiętej:
S. Halina Pierózak, Claudia
Kapturkiewicz i Nicóle Cisłó.
Niech dobry Bóg im błogosławi,
obdarzy potrzebnymi łaskami i da radosc
z głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu.
NOBOZENSTWA MAJOWE ódprawiane są
codziennie o godzinie 18:30,
w sródy wraz z Nabózenstwem dó
Matki Bózej Nieustającej Pómócy,
w sóbóty również przed
wieczórną Mszą Swiętą

Wspólnota Domowego Kościoła
órganizuje rekólekcje ewangelizacyjne w
języku angielskim
24-26 czerwca,2022
Centrum Rekólekcyjne sw. Jana Pawła II,
w Pórt Burwell.
Temat: Zaręczóne i sakramentalnie
małzenstwa dązące dó rózwóju
razem w swiętósci i chcące dówiedziec
się więcej ó Kósciele Dómówym.
Kontakt: Marta & Jacek Nawrót
(519) 896-8979
dómestic.church.óntarió@gmail.cóm
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

Jubileusz
Sr. Haliny Pierożak MChR.
Siostra Halina obchodzi
25 rocznicę życia zakonnego.

Msza Swięta jubileuszówa w intencji Sióstry
zóstanie ódprawióna
w sobotę, 28 maja, o godzinie 19:00.
ZAPRASZAMY !
BÓG ZAPŁAĆ włascicielóm firmy Eddie’s
EUROPEAN MEAT & DELI MARKET za
ófiarówanie chlebków dla dzieci przystępujących dó Pierwszej Kómunii Swiętej

ADOREMUS
Wspólnota Uwielbienia Adoremus
zaprasza na spotkanie z Jezusem
w Najświętszym Sakramencie,
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz
Wieczór Uwielbienia z Maryją,
w każdy 4ty piątek miesiąca,
po wieczornej Mszy świętej.
W programie; wystawienie
Najświętszego Sakramentu,
katecheza i śpiew.

Przyłącz się
i zaproś innych.

Sobota, 21 maja 2022
Wspómnienie Sw. Eugeniusza
de Mazenód załózyciela zgrómadzenia
Misjónarzy Oblatów

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

18:30
19:00

Rocznica Komunii Świętej
8:00

Dzieci, które w
2020 i 2021 róku
przystąpiły dó
Pierwszej Kómunii
Swiętej
Zapraszamy na uróczystą
Mszę Swiętą
w niedzielę, 29 maja o
godzinie 13:00.
Dzieci ubrane w stróje kómunijne
(lub inne swiąteczne ubranie)
spótykają się w
sali parafialnej o 12:40.

18:30
19:00

8:00

18:30
19:00

Chętnych dó pełnienia funkcji w czasie
Mszy Swiętej rócznicówej prósimy ó
kóntakt z biurem parafialnym.

8:00

POLSKIE CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II

8:00

ZAPRASZA

17:00

NA DZIEŃ DZIECKA
Niedziela, 29 Maja 2022
W godzinach od 10:00 do 16:00

18:30
19:00

W programie: gry i zabawy,
poczęstunek oraz nagrody

8:00

WSTĘP WOLNY
INTENCJE ZBIOROWE
Przypóminamy, ze intencje na
Mszę sw. z intencjami zbiórówymi
pódajemy telefónicznie
905.848.2420

8:00

18:30
19:00

9:30
11:00
13:00
14:30

Poniedziałek, 23.V. 2022
Victoria Day - Wszystkim naszym
parafianóm zyczymy słónecznegó
weekendu i udanegó wypóczynku

18:30
19:00

Poniedziałek 23 maja
za śp. Henrykę, Stanisława, Józefa Golec
oraz Stanisławę Brzozowską - syn i wnuk
z rodziną
Nabożeństwo Majowe
za śp. Heipi i Otto Von Staffeldt - Halina
za śp. Beatę Degowską w 3 rocznicę
śmierci - wnuczka
Wtorek 24 maja
za śp. Leonardę i Ryszarda Binkiewicz
- dzieci i wnuki
Nabożeństwo Majowe
o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla
Michała i Piotra
za śp. Marię i Józefa Jemioło - córki z
rodzinami
Środa 25 maja
dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
Bożej i dary Ducha Św. dla sióstr Teresy,
Wandy, Romualdy z rodzinami
za śp. Bronisławę i Stefana
Wszeborowskich - syn z rodziną
Nabożeństwo Majowe
o łaskę wiary, nadziei i miłości dla dzieci,
które przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej
Czwartek 26 maja
dziękczynna w rocznicę urodzin brata
Piotra z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo oraz dla mamy
w Dniu Matki
Nabożeństwo Majowe
za śp. Aleksandrę i Bolesława
Sokołowskich - córka
z okazji 3 rocznicy urodzin Mateusza
Kosiba z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dary Ducha Świętego
w intencji Koła Przyjaciół Misji
Piątek 27 maja
za zmarłych z rodziny Blok,
Cierpich i Mazur
Nabożeństwo Majowe
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej
oraz dary Ducha Świętego dla Marka,
Victorii i Oliwii oraz Bernadetty z okazji
urodzin - mama i babcia
za śp. rodziców Annę i Franciszka
Bajerle, Helenę i Józefa Rzechówka córka z rodziną
Sobota 28 maja
za śp. Józefa Portka i Romana Krupskiego
- Zbigniew z rodziną
za śp. Barbarę Wawrzusiak w 12 rocznicę
śmierci - Lucy Dworak z rodziną
Nabożeństwo Majowe
za śp. Mariannę i Rocha Gleń oraz
zmarłych z rodziny Gleń, Grelak i Kida córka z rodziną
Niedziela 29 maja
za śp. Krystynę i Stanisława Nowak córka z rodziną
za śp. Stanisława Dudek w 15 rocznicę
śmierci - od córki
za parafian i dobrodziejów
za śp. Stanisława Kosałkę w 23 rocznicę
śmierci - zona z dziećmi i wnukami
za śp. rodziców: Danutę w 4 rocznicę
i Zygmunta w 23 rocznicę śmierci
Kluszczyńskich - od córki i syna z rodziną
Nabożeństwo Majowe
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
córki Magdaleny Zegan w dniu urodzin

