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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 1-11) 
Uniósł się w ich obecności w górę  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9) 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 
 

DRUGIE CZYTANIE  
(Hbr 9, 24-28; 10, 19-23) 

Chrystus wszedł do samego nieba  
 

EWANGELIA (Łk 24, 46-53) 
Jezus został uniesiony do nieba  

Spotkanie na modlitwie 
Ewangeliczna opowieść o  
wniebowstąpieniu kończy się   
stwierdzeniem: Przebywali ciągle  
w świątyni i wielbili Boga. Widać  
wyraźnie, że dla apostołów odejście  
Jezusa Chrystusa do nieba nie tylko nie 
stanowiło zerwania z Nim kontaktu, lecz 
jeszcze pogłębiło go. Uznali, że jest on 
wciąż możliwy, jeśli oddadzą się  
modlitwie. Ten, do którego dotąd  
zwracali się bezpośrednio, patrząc Mu  
w oczy, słuchając Jego głosu, Ten sam był 
dla nich równie dostępny i bliski, gdy 
podejmowali modlitwę w świątyni.  
Możemy uczyć się od apostołów tej  
pewności, że kontakt z Bogiem jest teraz 
jeszcze głębszy niż wtedy, gdy niewielka  
i wyjątkowa garstka ludzi mogła  
towarzyszyć Mu w Jego ziemskiej  
wędrówce. Wniebowstąpienie nie  
zmieniło nic w relacji między Bogiem  
a człowiekiem. Choć chcielibyśmy mieć 
Boga na wyciągnięcie ręki, to jednak  
wierzymy mocno, że w duchu możemy 
przenieść się z naszych ziemskich  
świątyń do niebiańskiego Jeruzalem,  
w którym na nas czeka. To stać się może 
tylko w Kościele, tylko przez posługę  
Kościoła, tylko w duchu Kościoła. 
Panie Jezu Chryste, wychodzę dziś poza 
miasto mojej codzienności, poza obszar 
moich zwyczajnych spraw, by spojrzeć  
w niebo i na nowo nawiązać z Tobą  
głęboką relację. Ty żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.  

 

Poniedziałek 30 maja  

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo  i opiekę Matki Bożej 

 dla dzieci: Pawła z rodziną i Piotra  

 z Urszulą - rodzice 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Wandę, Stefana i Ryszarda Baran 

 – córka z rodziną 

 za śp. Zofię i Henryka Kaczmarczyk oraz 

 Kazimierę i Zenona Kozłowski - dzieci  

 z rodziną 

 

Wtorek 31 maja 

8:00 za śp. Wincenta Wróblewskiego w 46 

 rocznicę śmierci - mama  

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Anielę i Franciszka oraz zmarłych  

 z rodziny Miśkowiec - syn z rodziną 

 za zmarłych z rodziny Szajna, Grabowski, 

 Kuzian oraz Marczewski - rodzina 

 

Środa 1 czerwca  

8:00 za śp. Lidię Torzewską - córka z rodziną 

 za śp. Felicję Brzeską i Danutę  

 Ostrogórską - rodzina 

19:00 ZBIOROWE  

 
Czwartek 2 czerwca 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 o Boże błogosławieństwo dla Adma  

 - mama 

 za śp. rodziców, braci i bratowe - córka z 

 rodziną 

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża  

 
Piątek 3 czerwca 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 za śp. Florentynę i Stefana Chrzanowski 

 - syn i córka z rodzinami 

10:00 za śp. Stefanię i Władysława Pietryszyn 

 - córka z mężem  

19:00 za zmarłych z rodzin Pujdak - synowie  

 z rodzinami 

 
Sobota 4 czerwca  

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu 

 Krystyny i Edwarda Deichsel - dzieci 

 i wnuki 

19:00 za śp. Janinę, Władysława oraz wszystkich 

 zmarłych z rodziny Warpas - rodzina 

 
Niedziela 5 czerwca  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego 

9:30 za śp. Bogdana Szabuniewicza 

 w 4 rocznicę śmierci   
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Józefa Mendela w 20 rocznicę 

 śmierci - żona i córka z rodziną 

14:30 o Boże błogosławieństwo, potrzebne 

 łaski, wypełnienie woli Bożej i moc Ducha 

 Świętego dla dzieci i wnuków 

19:00 za śp. Magdalenę Antkowiak 

 w 14 rocznice śmierci - córka z rodziną 

 

Intencja papieska  
na miesiąc czerwiec 2022  

 
Za rodziny 

Mó dlmy się w intencji ródzin  
chrzes cijan skich na całym s wiecie, aby  
dzięki kónkretnym gestóm przez ywały  
bezinteresównós c  miłós ci óraz s więtós c   

w códziennym z yciu.  

 
INTENCJE ZBIOROWE 

Przypóminamy, z e intencje na  
Mszę s w. z intencjami zbiórówymi  

podajemy telefonicznie  
905.848.2420 

W s ródę 8 czerwca  –NIE MA MSZY S W.  
Z  INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

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

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale również wyniesienie  natury ludzkiej ponad wszystkie 

stworzenia.  Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest 
prawdziwym człowiekiem.   W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem prawdziwym. Po grobie - niebo, po krzyżu - tron.  

W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posadzone ziemskie ciało - tak mówił w IV w. św. Augustyn. 

 

  
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 

 
Joanna Kapuściński 

córka Marii i Andrzeja 
& Andrew Peter Pitek 

syn Marii i Andrzeja 
 

Izabela Pituła 
córka  Katarzyny i Jó zefa 

& Konrad Dąbrowski 
syn Zófii i Henryka 

 
Georgina Irinel Dini 

córka  Mióara-Ileana i Radu 
& Norbert Rafał Krawiec 

syn Aleksandry i Zygmunta 
 
 
 

Śluby   

Celebrujemy 25 rocznicę  
życia zakonnego 

Sr. Haliny Pierożak MChR. 
 

Składamy siostrze serdeczne  
podziękowania za dar serca  
i posługę w naszej parafii. 

 
Życzymy błogosławieństwa  

Bożego na każdy dzień,  
wytrwałości w służbie Bogu 
 i ludziom oraz dalszego  
kroczenia drogą świętości. 

 
 
 

 W miesiącu czerwcu 
zapraszamy na  

nabożeństwo do  
Najświętszego  

Serca Pana Jezusa 
 
 
 
 

Litania dó Serca Jezusówegó: 
 
 

Piątek, 3.VI    pó Mszy S w. wieczórnej 
Piątek 10.VI  ó gódz. 18:30 
Piątek 17.VI  ó gódz. 18:30 
Piątek 24.VI  ó gódz. 18:30 

Chrzty 

Jonathan Konrad Prokofiew 
syn Tanya i Kónrada 

 
Isla Grace Grattoli 

córka Alexandry i Jóhnathan’ a  
 

Isabelle Annette Kraska 
có rka Alicji i Róberta 

 
Oliver Alexander Sromek 

syn Pauliny i Michael’ a 
 

Henrik Michael Sybydlo 
syn Magdaleny i Michael’ a 

 
Lucas Bancerz 

syn Agnieszki i Matthew’ a 
 

Szymon Dziopak  
syn Urszuli i Mariusza 

 
Vanessa Pajecka 

córka Kórneli i Łukasza 
 

Kacper  Rudzki 
syn Pauliny i Maciek 

 
Alexander Julian Trytko 

syn Catharine i  Piótra 
 

Maya Olivia Zysk 
córka Katarzyny i Łukasza 

Rodzinny PIKNIK  
Radia Maryja 

Park Paderewskiegó 
Niedziela, 12 czerwca 2022 

 

• Msza S w. ó gódzinie 12:00 

• kónkursy dla dzieci 

• kiermasz ksiąz ki katólickiej 

• pólska kuchnia. bar 

• lóteria fantówa 

• dó tan ca gra: IMPULS 
 

Brama ótwarta od 9:30 am 
Wstęp: 10$ ód ósóby, dzieci dó  

lat 12 free 

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 Sóbóty  

ó gódz. 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Serca Pana Jezusa pó 

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

DRUGA SKŁADKA  
  
28-29.V   -Fundusz Remontowy 
4-5.VI  - ShareLife 
 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

30.05.2022 - 06.06.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.33 

 
 
 
 
 
 

POLSKIE CENTRUM KULTURY  
IM. JANA PAWŁA II 

 
ZAPRASZA 

 
 NA DZIEŃ  DZIECKA 

 Niedziela, 29 maja 2022   
W godzinach od  10:00  do  16:00 

 
W programie: gry i zabawy, 
poczęstunek  oraz nagrody 

 

WSTĘP WOLNY  

Odeszli do Pana  
Ewa Rapacz - lat 84; 

Lucas Majchrowicz- lat 37 
Alexander Ryszkiewicz - lat 30 
Eleonora Leszczewski - lat 74 

Ryszarad Wojszel - lat 75 
 

Wieczne Odpoczywanie  
Racz Im Dać Panie,  

A Światłość Wiekuista  
Niechaj Im Świeci,  

W dniach 6-10 czerwca ojcowie 
 z naszej parafii będą  uczestniczyc   

dórócznych rekólekcjach kapłan skich.  
Podczas nieobecności księży nie  

będzie Mszy świętych do  
piątku rana włącznie. 

 
Serdecznie prósimy wiernych 

 ó módlitwy w intencji wszystkich  
Oblató w, aby te rekólekcje pómagały 

 im wzrastac  w górliwós ci. 
 


