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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 1-11) 
Wszyscy zostali napełnieni  

Duchem Świętym  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34) 

 Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
  

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 8-17) 
Wszyscy ci, których prowadzi  
Duch Boży, są synami Bożymi  

 
EWANGELIA (J 14, 15-16. 23b-26) 

Duch Święty was wszystkiego nauczy  

Poniedziałek 6 czerwca  

 

8:00 nie ma Mszy Św.  

19:00 nie ma Mszy Św.  

 

Wtorek 7 czerwca 

 

8:00 nie ma Mszy Św.  

19:00 nie ma Mszy Św. 

 

Środa 8 czerwca  

 

8:00 nie ma Mszy Św.  

19:00 nie ma Mszy Św. 

 
Czwartek 9 czerwca 

 

8:00 nie ma Mszy Św.  

19:00 nie ma Mszy Św. 

 

 
Piątek 10 czerwca 

 
8:00 nie ma Mszy Św.   

19:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla Macieja, Katarzyny, 

 Sebastiana i wnuczki Amelii 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla rodziny Mrozińskich 

 
Sobota 11 czerwca  

 
8:00 o Boże błogosławieństwo dla Renaty  

 i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu 

17:00 o Bożą opiekę i umocnienie w wierze dla 

 Mateusza i Adama Attard - rodzice 

19:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

 łaski  dla Orysi i Oli w dniu ich urodzin  

 -  mama 

 
Niedziela 12  czerwca  

 
8:00 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel -  córka 

 Maria 

9:30 za śp. Janusza Sikorskiego (5 rocznica)  

 - żona i córki z rodzinami   
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 dla Justyny i Dawida Wróbel w 1 rocznicę 

 ślubu - rodzice 

14:30 za śp. Władysława  Armatys (8 rocznica) 

 -  żona  i córki z rodzinami 

19:00 za śp. Antoniego Oleszczuk (2 rocznica) 

 - żona, dzieci oraz wnuki 

 

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 ŚW.  
Z  INTENCJAMI ZBIOROWYMI 

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

Zesłanie Ducha Świętego 
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.  

 

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 
 

Beata Katarzyna Pawlik 
córka Małgórzaty i Jana 

& Piotr Nowak 
syn Teresy i Mikółaja 

 
Jessica Susan Siemionkowicz 

córka Bóz eny i Wiesława 
& Mateusz Stepnowski 

syn Anny i Szczepana 
 
 
 

Śluby  

 
 
 

 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 

Ari Helena Dybel 
córka Jill i Jarósława  

 
Vienna Zofia Espinosa 

córka Victórii i Carló  
 

Amelia Anna Wiśniowski 
córka Małgórzaty i Pawła 

 
Oliwia Barbara Magdziak 

córka Jóanny i Tómasza 
 

Karol Józef Kruszyński 
syn Magdaleny i Filipa 

 
Patryk Michał Przybyła 

syn Katarzyny i Sławómira 
 
 

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.  

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 za darmó 
Serdecznie zapraszamy 

Nabożeństwa Fatimskie  

 Poniedziałek 13 czerwca 
Nabóz en stwó Fatimskie z prócesją dó  

Ogródu Ró z an cówegó po  
Mszy Św. wieczornej 

DRUGA SKŁADKA  
  
4-5.VI  - ShareLife 
11-12.VI - Marygrove Camp 
 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

06.06.2022 - 12.06.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.34 

 
12.VI. - niedziela 

Grupa Pro Life zaprasza do 
wspólnej modlitwy po  

wieczornej Mszy Świętej  
 

Niedziela, 12 czerwca, godzina 14:00, 
spótkanie Franciszkanó w S wieckich 

w salce Brata Antóniegó  

 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU  
26 VI o godz. 11:00.  
Zgłószenia przyjmuje  
Biuró  parafialne.   

 
Na KAWĘ i PĄCZKI zapraszają  

Rycerze Niepokalanej 

Franciszkanie Świeccy 

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. 

 

 
 

W ten weekend przypada  
ostatnia niedziela  

ShareLife tego roku.  
 

ShareLife tó cós  więcej niz  tylkó  
zbió rka pieniędzy. Tó pótwierdzenie,  
z e naszej wspó lnócie zalez y na innych.  
W sólidarnós ci z katólikami w całej  

archidiecezji dajemy s wiadectwó Bóz ej  
miłós ci, aktywnie wspierając  

pótrzebujących na skali  
lókalnej i s wiatówej. 

 
Jes li jeszcze nie miałes  ókazji złóz yc  ófiary, 
zró b tó prószę pódczas specjalnej zbió rki  

lub na strónie sharelife.org. 
 

 Dziękujemy za wsparcie parafialnej 
 kampanii ShareLife. 

 
W progi Boże  

w godnym ubiorze! 
 
 

Drodzy parafianie pamiętajmy, by 
wchodząc do świątyni,  

swoim strojem  
i zachowaniem uszanować  
powagę miejsca świętego! 

 
  

Miłość Boga zmienia nasze życie 
 
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam  
rewolucję, jaka dokonuje się w relacji 
Boga do człowieka. Z jednej strony  
bowiem trudno mówić, że kochamy Boga, 
gdy nie wypełniamy przykazań. Z drugiej 
jednak – wiemy dobrze, że nie jesteśmy  
w stanie wypełnić przykazań ani żyć w 
sposób dobry i piękny, jeśli nie poznamy 
wpierw wielkiej miłości Boga do nas. To 
prawdziwa rewolucja: odkryć, że nie  
swoim wysiłkiem ani swoją  
doskonałością zdobywamy miłość Boga. 
Bóg wie, że owa doskonałość jest dla nas 
niedostępna, że nie jesteśmy w stanie żyć 
tak, by nic nigdy nie można było nam  
zarzucić. Dlatego jako lekarstwo na naszą 
ludzką biedę proponuje swoją wielką 
miłość. To ta miłość ma siłę zmienić  
nasze życie. Tylko ta miłość ma moc  
przemienić nasze serca. Miłość uzdalnia 
nas do czynienia dobra. Nie ma tej mocy 
strach czy poczucie przyzwoitości,  
moralności, obowiązku. Oto Nowy  
Testament zapisany literami Ducha  
Świętego: Kto poznał miłość Boga, stał się 
zdolny do dobrego i pięknego życia. 
 
Panie Jezu Chryste, otwieram swoje spra-
gnione serce na dar Twojego Świętego 
Ducha. Wypełniaj mnie, przenikaj, wylewaj 
na mnie te święte dary, które prowadzą do 
odkrycia, jak bardzo jestem przez Ciebie 
kochany. Ty żyjesz i królujesz  
na wieki wieków. Amen.  

 
Wszystkim, którzy wzięli  

udział w Eucharystii  
z okazji 25-lecia  

życia zakonnego, dziękuję  
za modlitwę, pamięć,  
życzenia i prezenty. 

 
S. Halina Pierożak 

  

Msza Św. dla członków  
Klubu Seniora   

Wtorek, 14 czerwca, godzina 10:00 


