
161  MAY 17, 2020  -  SIXTH SUNDAY OF EASTER 

    

 
  GOD BLESS YOU ALL! 

INTENCJE MSZALNE 
 

Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do wspólnego 

uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej transmitowanej 

„na żywo” na naszej stronie parafialnej; 

http://kitchenercr.com/pl/transmisja-na-zywo/.  
 

Msze Św. celebrowane są:  

• w każdą niedzielę o godz. 11:00 rano oraz  

• od poniedziałku do soboty o godz. 7:00 wiecz.  

 

Każda Msza Św. sprawowana jest w intencji;  

„ Żywych i zmarłych Parafian” 

 

******************************* 
 

100th Birthday – celebrating the Life 

and Legacy of Karol Wojtyła 
 
 

 
   
Karol Józef Wojtyła was born May 18, 1920, in Wadowice, 

a small town near Krakow, in Poland. He lost his mother at age 

9, his only brother at age 12 and his father at age 20. 
  

After graduation, Karol enrolled in Jagiellonian University. 

When the Nazis closed the university the following year, 

Karol had to work in a quarry and factories to earn a living. In 

1941 Karol Wojtyła joined other young actors in the 

foundation of the Rhapsodic Theatre, an underground theatre 

company which engaged in ‘cultural resistance’ against the 

Nazis. He also became aware that God was calling him to be a 

priest, and started studying in the clandestine Seminary of 

Krakow.  
  

When named auxiliary bishop of Krakow in 1958 he was 

Poland’s youngest bishop, and he became archbishop of 

Krakow in 1964. He also came to the attention of the universal 

Church through his work on important documents of the 

Second Vatican Council. 
  

Though increasingly respected in Rome, Cardinal Wojtyla 

was a virtual unknown when he was elected pope Oct. 16, 

1978 as Pope John Paul II. In St. Peter’s Square that night, he 

set his papal style in a heartfelt talk - delivered in fluent 

Italian, interrupted by loud cheers from the crowd. 
 

The first non-Italian pope in 455 years, St. John Paul 

became a spiritual protagonist in two global transitions: 

the fall of European communism, which began in his 

native Poland in 1980, and the passage to the third 

millennium of Christianity. 
  

With the third-longest pontificate in Church history, St. 

John Paul died at age 84 on the vigil of Divine Mercy 

Sunday. Divine Mercy Sunday had special significance 

for the pope, who made it a Church-wide feast day to be 

celebrated a week after Easter. He was a voice of 

conscience for the world and a modern-day apostle for his 

Church. 
  

Pope Benedict beatified him on Divine Mercy Sunday, 

May 1, 2011, and Pope Francis canonized him on the same 

feast day, April 27, 2014.  

 

MAY, THE MONTH OF MARY.  

During this month of May, let us 

especially remember the Blessed 

Virgin Mary. When we honour Jesus' 

Mother, we honour Him because every 

event of Her life is linked to the 

mysteries of His birth and life, death 

and rising. Please pray the Litany daily.  

 

**************************** 
 

 

 

Bądź Pozdrowiona 

Święta Boża Rodzicielko 

Niepokalana Maryjo 

Najświętsza... nad panny  Panienko... 
 

Maj – miesiąc, w którym szczególną cześć oddajemy 

Matce Bożej i Naszej Najlepszej Mateńce. Codziennie, 

bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy wszystkich 

czcicieli Matki Bożej do wspólnego odmawiania 

Litanii Loretańskiej. Chcemy prosić Najlepszą z Matek 

o opiekę nad nami, naszymi bliskimi i nad całym 

światem.  



17 MAJ 2020 - SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

   

 
SZCZĘŚĆ BOŻE! 

Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i 

sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i 

dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian 

na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN PAWEŁ II. 

 

 
 

"Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi!". 

(Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.) 
 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w 

Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i 

Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata 

Edmunda. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. 

Ojciec, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka 

prowadziła dom. W domu Wojtyłów panowała religijna 

atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród 

mieszkańców...   
 

16 października 1978 r. Kardynał Wojtyła został wybrany 

na papieża. Przyjął imię Jana Pawła II i przewodnie hasło; 

„Totus Tuus” – ofiarując się Matce Bożej. 
 

Był najmłodszym papieżem w historii Kościoła – w 

momencie wyboru na urząd miał zaledwie 58 lat. 

Szczególną uwagę Jan Paweł II poświęcił młodzieży. 

Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Był 

solą w oku ustrojów totalitarnych. 13 maja 1981, podczas 

audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie turecki 

zamachowiec dwukrotnie raził papieża z pistoletu. Ojciec 

Święty odwiedził później zamachowca w więzieniu – 

wybaczył mu. 
 

Odbył: 104 zagraniczne podróże apostolskie, odwiedził 

129 narodów 

Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz 

do Polski przybył 2 czerwca 1979. Pielgrzymka zbiegła się w 

czasie z obchodami 900 rocz. męczeńskiej śmierci św. 

Stanisława. Wówczas wypowiedział pamiętne słowa: „Niech 

zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. 

Beatyfikował i kanonizował Sługi Boże z całego świata: 

• Liczba beatyfikowanych – 1338; 

• Liczba kanonizowanych – 482  

Zainicjował ważne wydarzenia dla życia Kościoła: 

• Światowe Dni Młodzieży  

• Światowe Dni Modlitw o Pokój  

• Lata jubileuszowe:  

• Światowe Spotkania Rodzin 

• zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu 

Miłosierdziu 
 

W roku, w którym obchodzimy 100-lecie urodzin św. 

Jana Pawła II, postarajmy się pochylić nad jego 

nauczaniem i zastosować je w praktyce. Jeśli się to 

uda, nasze życie stanie się zapewne prostsze, bardziej 

poukładane, spokojniejsze i piękniejsze. Papież 

zostawił nam uniwersalny i ponadczasowy duchowy 

testament. Wypełnijmy go do końca, czerpiąc ze 

wskazań Papieża: – dla rodziców, jak wychowywać 

dzieci; – dla młodzieży, jak pięknie wzrastać, szukać 

swojego powołania; – dla rządzących, jak kierować 

krajem; – dla kapłanów, jak być dobrym pasterzem; – 

jak się modlić i jak ważna jest modlitwa w życiu 

człowieka; – jak być człowiekiem miłosiernym i 

dostąpić miłosierdzia. 

Modlitwa o wyproszenie łask za 

wstawiennictwem Św. Jana Pawła II 
 

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem 

proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w 

moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. 

Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które 

się modlę …  

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i 

miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego 

imię poprosimy to otrzymamy.  

Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię 

o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem 

Św. Jana Pawła II.  

Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.  

*** 
 

Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom, którzy 

wspierają finansowo naszą 

Parafię. Dziękujemy za 

wasze ofiary, które pozwalają nam opłacić bieżące 

wydatki. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie.  
 

„W sercu każdego z was niech będzie zawsze radosna 

pewność, że Pan jest obok, nigdy nas nie opuszcza, jest 

blisko nas i ogarnia nas swoją miłością.”  J.P.II 
 

Z serca dziękują; Pasterze Parafii  

******************************* 


