
 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA -  21 kwietnia 2013   
  8:00 Za ++ Ludwikę i Antoniego Żądło - rodzina 
  9:30 Dziękczynna z okazji święta patronki Ligi Katolickich Kobiet, Matki  

   Bożej Dobrej Rady - Liga Katolickich Kobiet 
11:00 Za pomordowanych Polaków w Katyniu i na Kresach Wschodnich - 

               Stowarzyszenie Polskich Kombatantow, Koło #13 
18:00 Za ++ męża Eugeniusza Kusal (3 rocz.) i zmarłych z rodziny - żona 
                    Genowefa 
PONIEDZIAŁEK -  22 kwietnia  2013 
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00        Za ++ Anielę i Emeryka Szelążek, Teresę Soroka, Gienię i Włodka  

Basarab - I.Z. Szelążek 
WTOREK - 23 kwietnia 2013  
  7:00 Za ++ Anne Szwarc i Stanisława Szwarc - Florence i Frank Slivinski 
  8:00 Za ++ Teklę i Józefa Grodecki, rodziców oraz babcie i dziadków z 

 obojga stron - syn Emil 
ŚRODA -  24 kwietnia 2013  
  7:00  Za + Antoniego Rozwadowski - Zofia i Jacek Ebro-Prokesz 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  
19:00 1. Za ++ Wiesława Baranowski i Bogusława Łukasik - rodz. Rogalka 
2. Za + Józefa Konarskiego - Helena T. 
3. Dziękczynna z okazji urodzin syna Leszka, z prośbą o zdrowie i błog. 

 Boże dla dzieci i wnuków - mama Józefa Łabanowicz 
4. Do Matki Bożej Nieustajacej Pomocy o zdrowie dla Basi R. - rodzice i brat 
5. Za ++ rodziców Helenę (11 rocz.) i Michael Chwajewski - córki 
6. Za ++ Tadeusza Rogulskiego i Stanisławę Kontusik - córka 
7. Za + Arthura Kurylo (10 rocz.) - siostra i bracia 
CZWARTEK - 25 kwietnia 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
PIĄTEK - 26 kwietnia  2013  
  7:00 Za + Ignacego Żywotkiewicz - żona z dziećmi 
19:00 Za + Antoniego Strykowski - Zofia Lutrzykowski 
SOBOTA - 27 kwietnia 2013  
  8:00  Za ++ rodziców i dziadków z obojga stron - rodzina Żłobicki 
17:00 W intencji Rycerzy Kolumba oraz ich rodzin, z okazji 25 lecia założenia 

 w naszej parafii oddziału #9790 im. O.A. i J. Kulawy - Rycerze Kolumba 
 

DO WSPÓLNOTY LUDU BOŻEGO przez sakrament Chrztu Świętego zostaną 
włączeni:  27 kwietnia - Lukas Tadeusz LEBEDYNSKI 
 28 kwietnia - Bartosz PIOTROWICZ 
Rodzicom i chrzestnym składamy serdeczne gratulacje. 

 

PRZYGOTOWANIE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH odbędzie się w 
sobotę, 4 maja o 11:00 w sali konferencyjnej, wejście od kancelarii parafialnej. 
 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: 

 Paniom z Ligi katolickich Kobiet za trud i pracę włożoną w przygotowanie 
parafialnego Święconego 

 Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na Święconym, a 
frekwencja była liczna 

 Chórkowi dzięcięcemu Schola oraz panu Zdzisławowi Krzyżelewskiemu 
za umilenie naszego spotkania wielkanocnego śpiewem 

 Wolantariuszom, którzy pomagali przy serwowaniu posiłków 
 

WINNIPEG MARCH FOR LIFE  tzw. MARSZ ŻYCIA - czwartek, 9 maja o 
18:00. Zbiórka w „The Forks” przed „Johnston Terminal” (5:30 -18:00), po  
czym uczestnicy przemaszerują ulicą Brodway w kierunku Parlamentu. Wiec z 
udziałem arcybiskupa Alberta Legatt, przemówienia i modlitwy rozpoczną się o 
19:00. Zachęcamy do zaznaczenia tej daty w kalendarzu i do poparcia, przez 
uczestnictwo, tego ważnego wydarzenia. 

Niedziela,  21 kwietnia  2013 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCA 

Zwierzchników w Kościele nazywa się pasterzami, arcypasterzami. My sami nie lubimy, gdy się mówi, że jesteśmy “owcami 
Jego pastwiska”. Nikt nie chce być owcą. Nie w tym rzecz i nikt tego od nas nie żąda. Gdyby Jezus przemawiał językiem 
dzisiejszym, może użyłby innych określeń. Pozostanie jednak faktem, że Chrystus powiedział: “Jestem dobrym pasterzem… 
znam moje owce..”. W Ewangelii św. Jana Jezus mówi: “Wy jesteście przyjaciółmi moimi”. I dlatego mógłby również 
powiedzieć: Jestem waszym przyjacielem. Znajduję coraz więcej przyjaciół. Staniecie się nimi, gdy was przyjmę, a wy 
zachowacie moje przykazanie. Nie pozwolę, aby ktokolwiek z was się zgubił. Pozostaniecie przy mnie na zawsze, wezmę 
was do mojego Ojca. I naszej radości nie będzie końca.” 

 

 ROK WIARY - Peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny  - rodziny chętne do 
przyjęcia obrazu proszone są o kontakt z O. Tomaszem.  
W najbliższym czasie Obraz przyjmą:       
21-24 kwietnia   Rodzina Bogdan 
24-28 kwietnia  Rodzina Burtnick 
28 kwietnia - 1 maja  Stanisława Książek z rodziną 
1-5 maja   Rodzina Urbanik 
5-8 maja   Rodzina Sposób 
8-12 maja   Rodzina Amarowicz 
 

UROCZYSTY BANKIET RYCERZY KOLUMBA z okazji 25 lecia 
założenia w naszej parafii oddziału #9790 im. O. A. i J. Kulawy 
odbędzie się w sobotę, 27 kwietnia. Bankiet rozpocznie się Mszą 

Świętą o 17:00 w naszym kościele. Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni 
są do sali parafialnej na bankiet, a kolacja zostanie podana o 19:00. 
Bilety w cenie $40 od osoby można nabyć w kiosku. Dochody z bankietu 
zostaną przekazane na parafialny fundusz gospodarczy. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym pięknym jubileuszu. 
 

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA - następne spotkanie odbędzie się w 
niedzielę, 5 maja o 19:00. 

 

LIGA KATOLICKICH KOBIET będzia miała swoje zebranie dzisi-
aj, tj. w niedzielę 21 kwietnia, po zakończeniu Mszy Świętej o 
godz. 9:30. Wszystkie członkinie zaproszone są do zejścia do sali 

parafialnej na krótkie zebranie, po którym rozpocznie się uroczyste śni-
adanie z okazji święta patronki Ligi Katolickich Kobiet, Matki Bożej Dobrej 
Rady, które przypada 26 kwietnia. 

 

RUMMAGE SALE -  Liga Katolickich Kobiet organizować 
będzie doroczną wysprzedaż tzw. „Rummage Sale”, który 

odbędzie się w piątek 31 maja od 16:00 do 19:00 i w 
sobotę, 1 czerwca od 9:00 do 14:00. Prosimy parafian o 

darowiznę rzeczy, tj. naczynia, ozdoby, urządzenia gospodarstwa 
domowego w dobrym stanie, zabawki, etc. Można je przynosić do biura 
parafialnego w godzinach urzędowania. Przyjmować będziemy także 
ubrania, ale w dobrym stanie. Nie przyjmujemy dużych urządzeń 
kuchennych tj. kuchenki mikrofalowe, a także komputerów, gdyż mamy 
duży problem ze sprzedażą ich. 
 

ZEBRANIE BRACTWA ŚWIĘTEGO DUCHA odbędzie się w niedzielę, 
21 kwietnia o godz. 14:30, a zaraz po nim odbędzie się  tradycyjne 
“Święcone” dla wszystkich członków organizacji. 
 

ZEBRANIE SODALICJI RÓŻAŃCOWEJ odbędzie się w piątek, 26 
kwietnia o godz. 18:00 w kaplicy. 
 

SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW - w piątek, 26 kwietnia o 19:30.  
 

OFIARY NA RENOWACJĘ BRAMY CMENTARNEJ 
Serdecznie dziękujemy tym, którzy złożyli ofiary na nową bramę i 
napis na cmentarzu przy Main Street. Kosztorys całości wynosi 
$80,000.00, a dotychczas zebraliśmy $75,735.00. Wasze ofiary 
będą dopisane do rozliczenia podatkowego (Income Tax). 
Serdecznie dziękujemy tym, którzy je złożyli:   
Donna Mesman  $100 (in memory of Jadwiga Gaska) 
Anonimowo  $50 
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH - Grupa niedzielna - 12 maja po Mszy 
Świętej wieczornej. 

 

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO będzie miała 
miejsce w nocy z 18 na 19 maja w naszym kościele. Czu-
wanie rozpoczniemy wspólną adoracją Najświętszego Sakra-
mentu o godz. 9:00 wieczorem, a zakończymy Mszą Świętą o 
północy. Zapraszamy wiernych do uczestnictwa. Po więcej 

informacji prosimy o kontakt z: Pawłem Sługockim - plslugo@yahoo.ca  
lub Marcinem Michalak - martinmichalak@hotmail.ca 



NABOŻEŃSTWA MAJOWE - Codziennie w miesiącu maju będziemy 
gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie.  
W naszym kościele nabożeństwa majowe odprawiane będą: 
   w poniedziałki i wtorki o godz. 7:45 rano,  
  w środy i piątki   o godz. 18:30,  
  w soboty    o godz. 7:45,  
  w niedziele   po Mszy  Św. o 11:00. 
I-SZY PIĄTEK MIESIĄCA  przypada 3 maja. Zachęcamy wiernych do 
uczestnictwa w Nabożeństwie i Mszy Świętej o 19:00. Na godzinę przed 
Mszą Świętą będzie okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. Tego dnia 
odbędą się odwiedziny chorych i starszych według ustalonego planu. 
Prosimy o zgłaszanie ich do biura parafialnego.  
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU odbywa się w każdy 
pierwszy piątek miesiąca w kaplicy 19:30 - 21:00. 

 

I-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA - w niedzielę 5 maja, 45 dzieci z naszej 
parafii i szkoły Ducha Świętego po raz pierwszy przystąpi do 
Sakramentu Pierwszej Komunii świętej. Sakrament ten zostanie 
udzielony podczas Mszy Świętej o godz. 9:15. 

Przypominamy, że wyjątkowo tej niedzieli angielska Msza Święta 
rozpocznie się o godz. 9:15.  PRÓBA I SPOWIEDŹ DLA DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH odbędą się w sobotę, 4 maja o 9:00 rano. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA zostanie udzielony 36 kandydatom z 
naszej parafii i szkoły Ducha Świętego w czwartek, 16 MAJA o godz. 
18:00. PRÓBA DLA KANDYDATÓW I ICH SPONSORÓW odbędzie się 
we wtorek, 14 maja o 18:30 w kościele. 
 

PARAFIALNE PROGRAMY RADIOWE CKJS 810 AM W ROKU 2013. 
Koszt transmisji rocznie wynosi $15,000.00. Ponownie zwracamy się z 
prośbą do wszystkich o pomoc w opłaceniu kosztów, tak aby w dalszym 
ciągu audycja radiowa i Msza Święta mogły być nadawane. Dotychczas 
zebraliśmy $6,750.00. Dziękujemy tym, którzy już złożyli ofiary, a są to:  
Czesława Bęben   $70 
Maria Brzuskiewicz   $20 
Irena Paknis   $20 
Jadwiga Rydzewska   $20 
Frances Ornatowski   $20 
Janina Krusel   $20 
Walentyna Rogozik   $20 
Zofia Świtała   $20 
Eugenia Matkowska   $20 
Jadwiga Kucfir   $20 
Anastazja Buchman   $20 
Maria Wadowska   $20 
Grzegorz i Eugenia Liusz  $20 
Anonimowo   $20 
Maria Niemczyk   $20 
Ewa Pudło    $20 
Henry Majszyk   $20 
Bogusława Dowhan   $20 
Polskie Tow. Gimnastyczne Sokół $500 
Tadeusz i Maria Tomala  $50 
Anonimowo   $100 
Henry i Betty Pietkiewicz  $100 
S.K.     $50 
Krystyna Kostek   $100 
Pokrywanie przez lata deficytu jest finansowo rzeczą trudną dla naszej 
parafii, dlatego poważnie zastanawiamy się, czy nadawanie programów 
będzie nadal możliwe? Apelujemy do wszystkich o pomoc w pokryciu 
kosztów, aby umożliwić kontynuację nadawania programów radiowych. 
 

TAG DAY z powodu  Pierwszej Kominii, która przypada 5 maja, w 
obecnym roku odbędzię się w sobotę 25 maja i niedzielę, 26 maja. Zebrane 
fundusz zostaną przekazane na kształcenie misjonarzy w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Obrze, (Polska). Prosimy o poparcie tej akcji!!! 

SKŁADKI PARAFIALNE                                      Bóg zapłać za składane ofiary!!  
7 kwietnia - Regularna Składka Niedzielna              $ 6,180.00 
7 kwietnia - Fundusz Gospodarczy             $ 3,352.00 
14 kwietnia - Regularna Składka Niedzielna            $ 6,440.00 
Następna składka na Sharing God’s Gifts - 21 kwietnia. 
 Czy złożyłeś ofiarę w wysokości jednej godziny swojego zarobku? 
 

 

Niedziela,  28 kwietnia 2013  Rok “C” 

Od zmartwychwstania Jezusa upłynęło już ponad dwa tysiące lat, a my musimy wciąż pytać: Czy ludzie stali się lepsi? Czy 
w życiu chrześcijanina można wyczuć coś z mocy zmartwychwstania, dostrzec ślady nowego stworzenia? Czy przynajmniej 
świat chrześcijan stał się bardziej ludzki? Czy opłacił się ów wielki wysiłek Boga: wcielenie, krzyż, zmartwychwstanie? 
Niektórzy z naszych współczesnych myślicieli zaczynają mówić o rozpoczynającej się erze pochrześcijańskiej. To wielkie 
nieporozumienie. My żyjemy właściwie jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, w starym, zimnym świecie. Nowy 
człowiek, “nowe przykazanie” to ideał, do którego musimy się zbliżać; szczyt, na który musimy się wspinać; to rze-
czywistość Boża, którą z trudem doganiamy. Daleko nam  jeszcze do niej, choć ku niej zdążamy.” 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

  V NIEDZIELA WIELKANOCNA -  28 kwietnia 2013   
    8:00 Za ++ rodziców Julię i Mikołaja Tymcio oraz Katarzynę i Jana Misiak -  

córka z rodziną 
  9:30 Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Avery Wazney  

z okazji urodzin - rodzina 
11:00 Za ++ Józefę i Antoniego Praskich, i siostrę Józefę Zawada - rodzina 
18:00 Za + męża Czesława Fudali - żona 
 

PONIEDZIAŁEK -  29 kwietnia  2013 
  7:00 W INTENCJI  ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH PARAFIAN 
  8:00        Za + Juliusza Klamer ( 2 rocz.) - syn Jacek Klamer 
.                 
WTOREK - 30 kwietnia 2013  
  7:00 Za + Juliusza Klamer ( 2 rocz.)  - żona Alina Klamer z rodziną 
  8:00 Za + Mary Cwik - rodzina 
 

ŚRODA -  1 maja  2013  
  7:00  Za + Jana Stroski - Emilia Zwarycz 
18:30 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  
19:00 1. Za ++ rodziców Marię i Piotra - synowie z rodzinami 
 2. Dziękczynna, w intencji koleżanki z prośbą o zdrowie i błog. Boże - 

 Koleżanka 
 3. Za ++ Józefa i Andrzeja Konarskich - rodz. Chwist z Kitchener 
 4. Dziękczynna z okazji 20 rocz. ślubu Ricky i Haliny Pirrie z prośbą o 

 zdrowie i błog. Boże - dzieci i rodzina 
 5. Dziękczynna w intencji Angie i Mark z okazji 30 rocz. ślubu,  

z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże - rodzina 
 6. Za ++ Marię Ćmiel i Zdzisława Palucha (23 rocz.) -Iwona z mężem  

i dziećmi 
CZWARTEK -  2 maja 2013  
  7:00 Msza Święta u Sióstr Misjonarek Miłości  
  8:45 Msza Święta w Polish Manor 
 

I PIĄTEK  MIESIA - 3 maja  2013  
  7:00 Za ++ wnuczkę Ewę Burtnick i Stanisława Szwarc - rodz. Szwarc 
19:00 W intencji Rycerzy Kolumba oraz ich rodzin - Rycerze Kolumba 
 

SOBOTA - 4 maja 2013  
  8:00  W intencji Sodalicji Różańcowej 
17:00 Za + Victora Horodynski - żona z rodziną 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA -  5 maja 2013   
  8:00 Za ++ Jana, Marię i Antoniego Majowski oraz Władysława, Józefę i 

 Ludwika Suszczynski - kuzynowie z rodzinami 
  9:15 W intencji dzieci przystępujących do sakramentu I-szej Komunii  

Świętej, ich rodziny i katechetów 
11:00 Za ++ rodziców z objga stron Stefanię (12 rocz.) i Władysława Dworak  

 Anielę i Jana Silka oraz braci - W.J. Silka z rodziną 
18:00 Za + Zbigniewa Kołacz - mama i siostra 

 

222 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA - módlmy się o pokój i 
dar jedności  dla naszej Ojczyzny, aby zawsze wierna Bogu cieszyła 
się wolnością i sprawiedliwością. 
   

FEDERACJA POLEK W KANADZIE - z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-
go Maja Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo #7 w Winnipegu zaprasza Polonię 
na obiad w restauracji Polonez (393 Marion St.), który odbędzie się w piątek 3 
maja o 13:30. Bilety w cenie $20 od osoby do nabycia u członkiń Federacji lub w 
Polsat Centre przy 217 Selkirk Ave. Informacji udzielają: Barbara Malkiewicz tel. 
338-1828, Zofia de Witt tel. 895-1442 lub Maria Szymanska tel. 633-3306. 
 
 

 


