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WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIE 
 

 
 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

-W działaniu duszpasterskim kapłani 

nie są zdani jedynie na własne siły. 

Podobnie jak do apostołów, również do 

nas Chrystus kieruje słowa, które 

usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu 

dzisiejszej liturgii Bożego słowa: 

„Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami”.  Wskutek  szczególnego  

namaszczenia Duchem Świętym  

Jesteśmy zdolni iść i głosić Ewangelię wszędzie, a Pan  

współdziała z nami, jak u początku Kościoła. Każdy kapłan  

potrzebuje  jednak  mocnego wsparcia  modlitewnego,  aby  

nie uległ  działaniu  złego, podszeptom świata i własnym  

słabościom. Dlatego bardzo cieszy  kiedy wierni modlą się  

za kapłanów. W drugim czytaniu, w Liście do Efezjan, św. Paweł 

wzywa nas na nowo do postępowania w sposób godny  powołania,  

które  jest  naszym  udziałem  wskutek otrzymanej przez nas łaski 

chrztu świętego. Chodzi o powołanie do świętości, o którym  

ojcowie Soboru Watykańskiego II tak nauczają w Konstytucji 

dogmatycznej o Kościele: „W rozmaitych rodzajach życia i 

powinnościach jedną świętość uprawiają wszyscy, którymi kieruje 

Duch Boży... a którzy podążają za Chrystusem ubogim, pokornym 

i dźwigającym krzyż,  aby  zasłużyć  na  uczestnictwo  w  Jego 

chwale”.  W  ten  sposób  dają  nam  do zrozumienia, że realizacja 

tego powołania nie polega na dokonywaniu niezwykłych dzieł, ale  

na  zjednoczeniu  z  Chrystusem,  na  przeżywaniu Jego tajemnic, 

na utożsamianiu się z Jego postawami, myślami i zachowaniami. 

Miarą świętości jest to, na ile staramy się upodobnić do Chrystusa, 

na ile mocą Ducha Świętego kształtujemy całe nasze życie na wzór 

Jego życia. Dlatego, w  adhortacji „Gaudete  et  exultate” , która 

jest wielką  zachętą  do  poszukiwania  świętości  życia,  papież  

Franciszek  zaraz  na  początku wyraźnie zaznacza: „Pan chce od 

nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, 

dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i 

nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, 

rozwodnionym, pustym”.  
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE - w  środy i piątki o godz. 6:00 pm.  

Msza św. w tych dniach odprawiana jest bezpośrednio po 

nabożeństwie. Zapraszamy!  
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 5 CZERWCA - podczas 

Mszy Św. o godz. 11:30. W tym roku Pierwszą Komunię św. 

przyjmie pięcioro dzieci. Kolejne spotkanie przygotowawcze w 

Sali parafialnej: 27 maja o godz. 4:00 pm – Próba i Spowiedź 
 
ZEBRANIE PAŃ RÓŻAŃCOWYCH 12 CZERWCZA o godz. 

2:00 pm.  W pierwszej kolejności; Różaniec w kościele, a po 

zebranie Pań w Sali Parafialnej.  
 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA - w tym roku przypada 19 

czerwca. Po dwuletniej przerwie planowana jest procesja.  
 
ZEBRANIE OGÓLNE STOWARZYSZENIA POLSKO-

KANADYJSKIEGO - 5 czerwca o godz. 2:00 pm. 
 
DYŻUR KONSULARNY - Zarząd KPK Okręgu Niagara 

informuje, ze w dniu 14 czerwca br. zorganizowany będzie dyżur 

konsularny w sali Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego, 

gdzie  można składać wnioski o paszporty. Więcej informacji 

udzielimy po konsultacji z Konsulatem. 
 
NOWY PROGRAM DLA POSŁUGUJĄCYCH WINDĘ - do 

odebrania w zakrystii.   
 

Zarząd KPK Okręgu Niagara - zaprasza całą POLONIĘ na 

tradycyjną Pielgrzymkę do Grobów Żołnierzy Gen. Hallera w 

NOTL, w niedzielę 12. czerwca br. o godz. 12:45. 

 

ODESZLI DO PANA:  

Barbara Miele (60); Marzena 

Parniak (56 ); Marek Frac (62) – 

Modlitwy odbędą się w w G. Darte 

w czwartek 26 Maja; Pogrzeb - 27 

Maja o godz. 11 am.  

                                    Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

  

Duch Święty, którego Ojciec pośle 

 

Czytania:  I – Dz. 15:1-2, 22-29 

                       II – Ap. 21:10-14, 22-23 

     Ewangelia:   – J. 14:23-29 

 

W ostatnie niedziele liturgia słowa 

przytaczała fragmenty Mowy Pożegnalnej Jezusa; 

przewijały się w nim następujące postacie: Jezus, 

Ojciec, Duch Święty, i uczniowie.  Dziś musimy 

zwrócić uwagę na jedną z tych postaci., na Ducha 

Świętego. Zaprasza nas do tego sam Jezus 

słowami: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 

co Ja wam powiedziałem”. 

 

Wniebowstąpienie Pańskie 

 
Czytania:  I – Dz. 1:1-11 

                       II – Ef. 1:17-23 

      Ewangelia:  – Łk. 24:46-53 

 

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

jest  świętem intronizacji Jezusa; obchodzi się 

ustanowienie przez Ojca Chrystusa 

zmartwychwstałego Panem, czyli władcą świata.  

Dlatego wybrano do dzisiejszej liturgii Psalm 47, 

będący właśnie psalmem intronizacyjnym: Bóg 

wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan 

wstępuje przy dźwięku trąby. Bóg jest Królem 

całej ziemi, Hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje 

nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym 

tronie.                            Raniero Cantalamessa 



22, 29 MAY 2022 

VI SUNDAY OF EASTER 

THE ASCENSION OF THE LORD 

 

FEAST OF THE ASCENSION 

OF JESUS - The Feast of the 

Ascension commemorate Jesus’ 

bodily ascent into heaven after His 

resurrection. Having completed his 

earthly mission, Jesus returned to 

heaven and His Father with His 

eternal body. In this way, He opens 

the gates of heaven for all of us. 

Thus, the Feast of the Ascension is, 

for all Christians, a symbol of hope, 

because it reminds us that Christ sits at His Father’s right 

hand, interceding on our behalf. As members of Christ’s 

risen body, we await the day when we will be able to enjoy 

eternal happiness by His side. 

 

INSPIRATION FOR THE WEEK – PEACE BE WITH 

YOU -  Everyone wants to experience peace. When we look 

to the world to provide this for us, we can easily get 

disappointed. We associate peace with an absence of war 

and conflict, good relationships between neighbors and 

coworkers, the achievement of success and even the absence 

of noise! While all of these are worthy endeavors, pursuing 

them exclusively as a path to experiencing peace sets us up 

for failure. When we look for peace outside of ourselves, it 

will never be found. True and lasting peace is something that 

comes from within and not something we can produce on 

our own or receive from others. Peace is discovered when 

we experience an inner wholeness and harmony. It is born 

of a sense of connectedness with a God who is larger and 

greater than ourselves, gifting us with His presence. It is 

only the peace offered by the Risen Christ that can settle our 

hearts and calm our fears. Regardless of the degree of 

turmoil around us, this sense of completeness that Jesus 

gives anchors our boats and prevents us from sinking.  

 

NEW SCHEDULE FOR ELEVATOR DUTY – can be 

picked up in the Sacristy today. 
 
FIRST HOLY COMMUNION IN OUR CHURCH - 

JUNE 5TH at 11:30 am. Five children from our community 

will receive The Holy Communion for the first time. 

Important date to remember May 27th at 4:00 pm – 

Rehearsal and Confession 

 

"Family and friends are hidden treasures, seek them out 

and enjoy their riches."  

 

NTENCJE MSZALNE/MASS INTENSIONS 
 
21. V. SOBOTA/SATURDAY  

 9:00 am + Księży z naszej parafii  -Teresa  

 5:30 pm + Krzysztofa i Łukasza Muklewicz –Mirek z rodz. 
                                         
 

 

 

22. V. NIEDZIELA/ SUNDAY  

  8:30 am  - Za Parafian żyjących i zmarłych - omi 

                + Tomasza Malinowskiego – Alina Cincio  

10:00 am + Romanę Pacewski - Koleżanka 

11:30 am + George, Irena, Roman & Adam Parkitny -Janina 
 
24. V. WTOREK /TUESDAY  

  9:00 am  + Czesława Osakowicz  – Teresa 
 
25. V.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

 6:00 pm Nabożeństwo Majowe 

 6:30 pm + Czesława Osakowicz  - Teresa 
 
26.V. CZWARTEK/THURSDAY 

  9:00 am + Michała, Katarzynę i Józefa Kędzierski – Marysia 
 
27. V. PIĄTEK/ FRIDAY 

  6:00 pm Nabożeństwo Majowe 

  6:30 pm + Czesława Osakowicz – Sophie Smith 
 
28. V. SOBOTA /SATURDAY 

 9:00 am + Józefa Socha (30) – Żona i syn 

 5:30 pm + Witolda i Genowefę Lenkiewicz – Teresa  
 
29. V. NIEDZIELA/SUNDAY Wniebowstąpienie 

8:30 am + Zofię i Józefa Blakiewicz - Córka 

10:00 am – Za Parafia żyjących i zmarłych – omi 

                 + Krystynę Wójcik - Rodzina          

        11:30 am + Antony (30) & Emilia Gagola - Family 
 
31. V. WTOREK /TUESDAY   

  9:00 am O Boże bł. dla Amy i Jim - Rodzice  
   
01. VI.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

  6:00 pm Nabożeństwo do MBNP 

  6:30 pm  Dusze w czyśćcu cierpiące - Agnieszka 
 
02. VI. CZWARTEK/THURSDAY  

  9:00 am -  O Boże bł dla rodziny Miketic - Teresa 
 
03. VI. PIĄTEK/FRIDAY  - Pierwszy Piątek Miesiąca 

 5:00pm-Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź św. 

 6:00 pm Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

  6:30 pm + Czesława Osakowicz  – Halina i Józef Doria 
 
04. VI. SOBOTA/SATURDAY  

 9:00 am - Za Dusze w czyśćcu cierpiące  - Teresa  

 5:30 pm + Parafian żyjących i zmarłych  – OMI 

               + Stefanię i Piotra Ostaszyn i brata Stefana – Anna z rodz. 
                                                           
05. VI. NIEDZIELA/ SUNDAY  - Zesłanie Ducha św. 

  8:30 am  - Dusze w czyśćcu cierpiące - Urszula 

10:00 am + Sabinę Mączyńską - Syn z rodziną 

11:30 am  - For God’s blessings for the 1St Communion Children            

 

 

BOG ZAPŁAĆ ZA OFIARY 
THANK YOU FOR YOUR CONTINUING 

CHURCH SUPPORT:  May 8; Sunday $2,301, 

Reno. - $100, Easter - $15  

May 15;  Sunday - $2,376, Reno. - $446.30,  

Easter -$375, Initial-$20. 


