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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Dz 13, 14. 43-52) 

Apostołowie zwracają się do pogan  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 100 (99), 2-3. 4-5) 

My ludem Pana i Jego owcami 
 

DRUGIE CZYTANIE 
 (Ap 7, 9. 14b-17) 

Baranek będzie ich pasł i prowadził  
ich do źródeł wód życia  

 
EWANGELIA (J 10, 27-30) 

Jezus daje swoim owcom życie wieczne  

Tożsamość chrześcijańska 
 
Słowa dzisiejszej Ewangelii mają bardzo 
konkretny kontekst. Jezus wypowiedział 
je w portyku Salomona, w świątyni  
jerozolimskiej, w bardzo szczególnym 
czasie, a mianowicie podczas święta  
poświęcenia świątyni. Był to moment,  
w którym otaczający Go Żydzi bardzo 
wyraźnie zażądali, aby ujawnił prawdę  
o sobie, aby wyznał, że jest Mesjaszem. 
W odpowiedzi usłyszeli te niezwykłe  
słowa, w których mieli odkryć,  
że powołanie mesjańskie oznacza dla 
Jezusa wejście w żywą relację z każdym  
z nas: Moje owce są Mi posłuszne. Ja je 
znam. Wyraźnie widać tu dynamikę  
dialogu, dwustronną relację,  
zaangażowanie. Pasterz zna owce, a one 
są Mu posłuszne. Jest to relacja miłości,  
wzajemnej na siebie wrażliwości, relacja 
wzajemnego zaufania. Dla Jezusa misja 
mesjańska oznacza zapewnienie  
każdemu człowiekowi owego  
bezpieczeństwa, które jest tożsamością 
chrześcijanina. 
 
Panie Jezu Chryste, bardzo uspokaja mnie 
to zapewnienie, że nikt mnie nie wyrwie z 
Twojej ręki. Trzymaj mnie mocno, nawet 
gdy się wyrywam. Ty żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.  

 

Poniedziałek 9 maja  

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla rodzin Kurek  

 i Solarz 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Krystynę i Andrzeja Szuba  

 - córka z rodziną 

 za śp. rodziców Kazimierę i Juliana  

 Gaździcki - córka Irena z rodziną 

  

Wtorek 10 maja 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski 

 dla Czesławy i Stanisława Janik  

 z okazji 63 rocznicy ślubu 

 córka z rodziną  

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 dziękczynna z okazji 21 urodzin  

 Weroniki -prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże - rodzice 

 za śp. Jolantę Wnuk 

 

Środa 11 maja   

8:00 za śp. Weronikę i Jana Malec oraz Piotra 

 Lalewicz w rocznicę śmierci - rodzina 

 za śp. Stanisława Szafranek w  

 10 rocznicę śmierci - córka z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 o łaskę wiary dla dzieci przystępujących  

 do 1 Komunii Świętej 

 
Czwartek 12 maja  

8:00 za śp. Franciszka Kobylarz - od kuzynek z 

 rodzinami 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Stanisławę i Michała Miś - wnuk z 

 rodziną 

 za śp. z rodzin Żółtek i Jachymiak 

 
Piątek 13 maja 

8:00 z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę 

 Matki Bożej dla dzieci: 

 Anny i Christopher’a - rodzice 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Wiktorię i Stefana Witkos,  

 Stanisławę i Piotra Stachura  

 - Maria Chabinka 

 za śp. rodziców Janinę i Antoniego 

 oraz zmarłych z rodzin Adamowicz 

 i Kowalskich 
 

Sobota 14 maja 
8:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 

 dla Justyny Armatowicz z okazji  

 30 urodzin  

16:00 za śp. Margaret i Joseph ‘a Budziński -  

 Helena i Ricky   

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Stanisława Kozacz w 1 rocznicę 

 śmierci - żona z rodziną 

  
Niedziela 15 maja   

8:00 za śp. Jana Przysłupskiego 

 - żona z dziećmi 

9:30 dziękczynna o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę nad dziećmi: Beatą, Ryszardem i 

 Lorą oraz wnukami: Charlet i Axel - mama 
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna z okazji 30 urodzin Justyny 

 Armatowicz od  młodzieży  z parafii 

14:30 za śp. Zofię i Jana Borowski 

 - córka z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Majowe  

19:00 za śp. Zofię i Jana Skicki - syn z rodziną 
 

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 11, 18, 25 maja –NIE MA MSZY ŚW. Z 
INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

 
W ten weekend 

     39 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: 

Ewie Labenda, Karólinie Witkówski, 
Magdzie Hófman, Olivii Dziedzic, 
Olivii Kalbarczyk, Viktórii Glen, 

 Victórii Baniak óraz  
Victórii Wszebórówski. 

 
Niech dobry Bóg im błogosławi, 

obdarzy potrzebnymi łaskami i da rados c  

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

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA  
Dzis  w całym Kós ciele óbchódzimy Światowy Dzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.   Módlitwa ó nówe pówółania kapłan skie i zakónne jest   

óbówiązkiem kaz degó wierzącegó.  Pówółanie dó kapłan stwa i z ycia kónsekrówanegó, jest przede wszystkim darem Bóz ej miłós ci, jest ówócem Bóz ej łaski.  
  Jest tó dar Bóga dla spółecznós ci ludu Bóz egó, dla nas wszystkich.  Na pówółania kapłan skie i na kapłanó w musimy patrzec  przede wszystkim przez pryzmat wiary.   

Pówółanie jest wielką tajemnicą Bóga, któ ry wzywa tegó, kógó On chce.  Pópatrzcie, jaką miłós cią óbdarzył nas Ojciec: zóstalis my nazwani dziec mi Bóz ymi i rzeczywis cie nimi jestes my. 
 (1 J 3:1),, Ja Jestem dobrym pasterzem.  Dobry pasterz daje życie swoje za owce” jak mó wi s w. Jan. 

 

  
Malvina Roma Kozak 

córka Elz biety i Rómana 
& Tyler Noel McGuffin 
syn Sherri-Ann i León ‘a 

 
 
 
 

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. 
Osóby chętne dó  

wspó lnegó s więtówania jubileuszu  
bezpośrednio po Mszy Świętej,  

w sali parafialnej, prósimy ó kóntakt  
z biurem parafialnym   

najpóźniej do 10 maja.  
 

ZAPRASZAMY ! 

Jubileusz  
Sr. Haliny Pierożak MChR. 

Chrzty 

 
Illiana Mateja Elizabeth Hernandez 

córka Evy i Davida 
 
 
 

Parada Dnia Konstytucji 3-Maja 
 

Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza  
całą Pólónię na wspó lną Paradę 
z ókazji 231 rócznicy uchwalenia  

Kónstytucji 3 Maja. Parada ódbędzie 
się w Tóróntó w tą niedzielę, 8 maja 2022 r.  

Póczątek ó godz. 12:00 
 
 

Więcej infórmacji na strónie www.kpk.órg lub na 
Facebóóku Parada Kónstytucji 3 Maja Tóróntó 

https://www.facebóók.cóm/Parada-Kónstytucji-3
-Maja-Tóróntó-103899038974404/ 

 
Serdecznie Zapraszamy Całą Polonię!! 
 

ADOREMUS 

Wspólnota Uwielbienia Adoremus  
zaprasza na spotkanie z Jezusem  

w Najświętszym Sakramencie,  
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz  

Wieczór Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
po wieczornej Mszy świętej.  
W programie; wystawienie  
Najświętszego Sakramentu,  

katecheza i śpiew. 
 

Przyłącz się  
i zaproś innych.  

Pierwsza Komunia Święta  

NOBOŻ 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 

Nabożeństwa Fatimskie  

 Piątek 13 maja 
Nabóz en stwó Fatimskie z prócesją dó Ogródu 

Ró z an cówegó po Mszy św. wieczornej 
 

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

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! Różaniec prówadzi Róża nr.29 

 
12.V. - czwartek 

Grupa Pro Life zaprasza do 
wspólnej modlitwy po  

wieczornej Mszy Świętej  

 
 

Młódziez  zaprasza dó Sali parafialnej 
na OBIAD DLA MAM: 

Będą mieli Bigós, pierógi, zapiekanki, 
kótlety mielóne i wiele innych  

smakółykó w, któ re kaz da mama lubi. 
 

Datki ze sprzedaz y są przeznaczóne na 
wyjazd na Światowy Dzień Młodzieży  

w Pórtugalii. 
 

Zapraszamy 
 

Spótkanie Franciszkanó w S wieckich 
zostało przeniesione na  

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

 
Dzień Matki 2022 

 

Ż ókazji Dnia Matki składamy naszym  
matkóm wyrazy wdzięcznós ci,  

za macierzyn stwó,  
ókazywaną miłós c , przekazywanie 
wartós ci z yciówych tak bardzó  

pótrzebnych dó samódzielnegó z ycia.  
 

Dziękujemy i z yczymy im duz ó póciechy 
z dzieci, radós ci i zadówólenia w z yciu 

 ósóbistym i na kaz dy.  
                                  

 
 


