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   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii w 
każdy wtorek od godziny 18:00 oraz czwartek od godziny 
9:00 (godzinę przed Mszą Świętą). 
Adoration of the Blessed Sacrament in our parish every 
Tuesday from 18:00 and Thursday from 9:00 (an hour 
before the Holy Mass). 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO / BAPTISM 
Należy zgłaszać miesiąc wcześniej. Obowiązuje 
przygotowanie do chrztu. 
Contact the office one month before the planned 
baptism. 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA / BAPTISM 
CLASS 

W pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. Wieczornej. 
Obecność rodziców i chrzestnych obowiązkowa. 
Baptism class on first Saturday of the month after 
mass, parents and godparents must attend.  

 

SAKRAMENT POJEDNANIA  
SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Przed każdą Mszą Świętą. 
Before every Mass. 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
SACRAMENT OF MARRIAGE 

Należy zgłaszać 6 miesięcy przed datą ślubu. 
Obowiązuje kurs przedmałżeński. 
Please contact the parish office 6 months before 
marriage. A pre-marriage course is obligatory. 
 

SAKRAMENT CHORYCH  
SACRAMENT OF THE SICK 

Księdza można wezwać o każdej porze. Regularne 
odwiedziny chorych odbywają się w pierwsze piątki 
miesiąca i po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem. 
Osoby pragnące być odwiedzone przez kapłana, 
proszone są o kontakt z biurem parafialnym. 
If you need a priest to serve you with the sacrament 
of the sick, please call any time. 

 
KATECHIZACJA / RELIGION CLASSES 

POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE 

Zajęcia katechetyczne są prowadzone od października 
do maja w sobotę o 12:15 
Religion classes are on Saturdays at 12:15p.m. 
(from October to May). 
 

 

                         WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE      
 
I Czytanie 1,1-11 
 
   Wniebowstąpienie wywołuje zaskoczenie w uczniach, którzy 
uporczywie patrzą w niebo. To nie jest stan, do którego powołuje nas 
Chrystus, bo On przecież pragnie, abyśmy czynnie oczekiwali na Jego 
powtórne przyjście.  
 
 

II Czytanie Ef 1,17-23 
 
  Jezus królujący jest Głową Kościoła, który został tu, na ziemi i 
oczekuje Jego przyjścia, który ma misję, gdyż każdy z wiernych otrzymał 
Ducha.  
 

Ewangelia Mt 28,16-20 
 

Niektórzy uczniowie stojący przed Jezusem nadal wątpią (można 
wątpić, będąc przy Jezusie!). On jednak, niezależnie czy jesteś wątpiący, 
czy wierzący, udziela władzy i obiecuje, że będzie z nami aż do skończenia 
świata.   
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Kancelaria Parafialna 

Office Hours 
 

Poniedziałek: Nieczynne 
Monday: Closed 

 
Wtorek/Tuesday: 

9.00-14.30 
 

Środa/Wednesday: 
11.00-18.30 

 
Czwartek/Thursday: 

9.00-12.00 
 

Piątek/Friday: 
9.00-14.30 

 
 
 

Phone: 780-439-8800 
www.mbkp.com 



 

 
INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 

 
 
    NIEDZIELA / SUNDAY        21.05.2023     
     

     9:00       ✞ Witold i Halina Gołębiowscy 
 
    11:15     O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki  
                  Najświętszej dla Marii Faustyny przystępującej dzisiaj po  
                  raz pierwszy do Komunii Świętej. 
    12:15     Nabożeństwo Majowe 
 
    WTOREK / TUESDAY           23.05.2023   

    18:00      Adoracja Najświętszego Sakramentu/Nab. Majowe 

    19:00     ✞ Ukochanego Taty Eugeniusza Buczyńskiego 
 
 
    ŚRODA / WEDNESDAY        24.05.2023  

    18:30     Nabożeństwo Majowe               
    19:00    O Boże błogosławieństwo dla darczyńców dla naszej  
                 parafii 
                 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ojca  
                 Macieja od parafian 
                 O łaskę wiary dla dzieci i wnuków 
                 Wynagradzająca z prośbą o uzdrowienie skutków  
                 grzechów międzypokoleniowych w rodzinie 
                 O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bartosza, Lacey,  
                 Nikolai oraz Henryka od rodziców 
                 Matko Boża miej w opiece wszystkie siostry i braci,  
                 których skrzywdziłem w moim życiu 
                 O dar odwagi, mądrości i wiary dla kapłanów i sióstr 
                 zakonnych 
                 Wynagradzająca Matce Bożej Królowej Polski za brak  
                 miłości, grzechy i profanacje od córek i synów 
                 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
                 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariusza z  
                 okazji urodzin 
                 O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Stanisława  
                 Pileckich 
                 O zdrowie i potrzebne łaski dla O. Władysława  
                 Karciarza 
                 O Boże błogosławieństwo dla taty i dziadka Zygmunta z  
                 okazji imienin i 90-tych urodzin  
                 Za siostry i braci nie pojednanych z Bogiem Ojcem  
                 Wszechmogącym 
                 O opiekę Matki Bożej dla Adama, Suzane i córki Ani 
                 Za duszę śp. Ks. Mieczysława Fidyka od wszystkich  
                 Parafian MBKP  
                 Za dusze w czyśćcu cierpiące kapłanów, diakonów i sióstr  
                 zakonnych 

                 ✞ Tadeusz, Danuta Gruszewscy oraz śp. Jan Misztal 

                 ✞ Weronika Cieślik 

                 ✞ Tadeusz Żydek 

                 ✞ Jan Tyrała 

                 ✞ Barbara Janiszewska 

                 ✞ Aleksandra Hajowkowicz 
                      
    CZWARTEK / THURSDAY  25.05.2023   

     9:00    Adoracja Najświętszego Sakramentu/Nab. Majowe 

    10:00   ✞ Jan Wala , intencja od Rycerzy Kolumba  
 
   PIĄTEK / FRIDAY                26.05.2023                   

   18.30    Nabożeństwo Majowe 

   19:00   ✞ Józef Pałubicki i zmarli z rodziny Pałubicki 
 
  SOBOTA / SATURDAY       27.05.2023     

   16:30    For the living and deceased parishioners 

 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Wniebowstąpienie Pańskie                                                          21 maja 2023 

 

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest 
obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do 
Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać 
Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego 
Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam 
miejsce.  

My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie 
kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z 
samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który 
nieustannie nas wspiera i pociesza. 

*** 

W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało 
specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 
Wiernych. Ona po wniebowstąpieniu Chrystusa z Gronem Dwunastu i uczniów 
trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej 
Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, 
że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko 
wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy 
wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki. 

 
                                                                       *** 

Z inicjatywy papieża Benedykta XVI w najbliższą środę modlimy się też za 
Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym 
postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom 
za Kościół w tym kraju.  

Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze 
prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet 
oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy choćby 
dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy 
Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. 

 
*** 

W piątek, 26 maja, przypada w Polsce Dzień Matki. Niech nie zabraknie 
wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał 
już do siebie. Módlmy się przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, 
Maryi oraz dziękujmy Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, prosząc o 
potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. 

***                                             
W niedzielę, 28 maja, przypada 42. rocznica śmierci Błogosławionego 

Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz 
naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a 
jednocześnie módlmy się przez jego wstawiennictwo za nasz naród, za naszą 
ojczyznę, gdyż jako zaliczony w poczet błogosławionych i świętych jest już naszym 
orędownikiem przed Bogiem. 
 

*** 
 Przypominamy, że w naszym kościele w miesiącu maju codziennie pół 
godziny przed Mszą Świętą odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki 
Najświętszej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i 
naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej pomoc! 
 

*** 
W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy 
okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu 
kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną. Do tej 
uroczystości warto przygotować się od piątku 19 maja poprzez specjalną nowennę 
do Ducha Świętego. Odprawiając tę Nowennę nawiązujemy do oczekiwania przez 
Maryję i apostołów w Wieczerniku spełnienia się obietnicy którą zostawił Chrystus: 
„ … wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,5). 
 
 
 
 



  

 
KOMITET LITURGICZNY / LITURGICAL COMMITTEE  
 
Biblioteka Parafialna 
Janusz Dzierlęga 780-456-4737 

Grupa Muzyczna 
Cezary Zmysłowski 780-915-8725 

Katecheza 
O. Maciej Pająk OMI  780-439-8800 

Kolektorzy  
Adam Derus  780-436-6020 

Koło Przyjaciół Misji 
Jolanta Choroś  780-906-2439 

Komitet Finansowy  
Maria Jancewicz  780-440-0474 

Lektorzy  
Ewa Szylko  780-490-0505 

MBKP Parish Club 
Halina Madej  780-463-2859 

Organiści 
Jerzy Cieślik  780-993-1372 

Rada Parafialna  
Andrzej Charubin   780-887-7083 

Rycerze Kolumba  
Andrzej Kielar 780-904-4187  

Siostry Imienia Jezus 

Siostra Małgorzata 780-440-1082 

Sodalicja Różańcowa 
Marzena Holik  780-238-3735 

Szafarze 
Siostra Małgorzata 780-440-1082   

Szkoła Polska 
Agata Guzik  780-504-0594                                                               

KATECHEZA  

Nie zapominajmy o chrześcijańskim obowiązku przekazywania depozytu 
wiary następnym pokoleniom i zapiszmy nasze dzieci i młodzież na religię, 
która już się rozpoczęła w naszej parafii. Kontakt: O. Maciej Pająk: 780-
439-880 

MINISTRANCI 

Ojciec Maciej zaprasza kandydatów na ministrantów do służby przy 
ołtarzu.  

POGRZEBY 

Przed skontaktowaniem się z Domem Pogrzebowym prosimy o kontakt z 
biurem parafialnym lub ojcem Maciejem. 

KIOSK MISYJNY 

Czynny w każdą niedzielą po Mszy św. o godz. 9:00 i 11:15. Polecamy 
bogaty wybór książek religijnych oraz dewocjonalia. Dochód przeznaczony 
na cele misyjne.  

SODALICJA RÓŻAŃCOWA 

Spotyka się każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godzinie 
10:00. 

RYCERZE KOLUMBA 

 Zbierają się w drugi wtorek każdego miesiąca po Mszy św. o godzinie 
19:00. 

BIBLIOTEKA 

Na dole kościoła jest otwarta dla wszystkich naszych parafian. Bogaty 
wybór książek sprawi, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 
Zapraszamy! 

 GRUPA MUZYCZNA 

Spotyka się w kościele po mszy świętej niedzielnej o 11.15. Młodzież, która 
chciałaby upiększać liturgię śpiewem zapraszamy na próby. Prosimy o 
kontakt z panem Czarkiem Zmysłowskim 780 915 8725. 

LEKTORZY 

Zapraszamy chętnych, którzy chcieliby zostać lektorami i czytać 
Słowo Boże podczas Mszy Św. Prosimy o kontakt z O. Maciejem 
lub panią Ewą Szylko 

                       

  

                                                       ŚWIĘCI TYGODNIA 
 
22 V – św. Rita z Cascii, zakonnica 
Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek w Cascii. Zmarła w 
opinii świętości, a przy jej grobie działy się nadzwyczajne rzeczy. Kiedy wybuchł w 
kościele pożar, mimo że spaliła się cała świątynia, cyprysowa trumna z ciałem św. Rity 
pozostała nietknięta. 

25 V – św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica 
Miała dar stygmatów, czyli odbicia na swoim ciele ran Pana Jezusa; stygmaty te były na 
zewnątrz niewidoczne. Później otrzymała od Chrystusa mistyczną obrączkę jako znak 
duchowych zaślubin. 

 26 V – św.  Filip Nereusz prezbiter 
Po święceniach kapłańskich zamieszkał w konwikcie św. Hieronima della Carita w 
centrum Rzymu i tu powstały pierwsze oratoria (nabożeństwa połączone z 
dialogowanym śpiewem pochwalnych pieśni religijnych). Filip był doradcą papieży i 
kierownikiem duchowym dostojników. 

27 V – św. Augustyn z Canterbury, biskup 
Nazywany był apostołem Anglii. Jako pierwszy prymas Anglii i metropolita Canterbury 
otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. Ufundował pierwszą w Anglii katedrę w 
Canterbury, która obecnie znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:  
 
W najbliższym czasie będziemy odświeżać ściany w naszym kościele, które 
zniszczone upływem czasu i przeciekami z naszego starego dachu wymagają 
odmalowania. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym osoby, które chciałyby 
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, znają jakieś godne polecenia firmy, które 
mogłyby się podjąć renowacji naszej świątyni. 
 
21 maja na Mszy Św. o godz. 11:15 będziemy celebrować uroczystość I 
Komunii Świętej.  Modląc się za wszystkie dzieci, które w najbliższym czasie, w 
wielu parafiach na całym świecie będą przystępować do tego Sakramentu, 
wspomnijmy także i naszą Pierwszą Komunię. 
Starajmy się aby każda Msza Święta w której bierzemy udział była przeżywana z 
radością i dziękczynieniem oraz świadomością, że żywy Bóg, Jezus Chrystus 
przychodzi do naszego serca i życia. 
 
Kiosk misyjny oferuje duży wybór nowo sprowadzonych książek oraz 
dewocjonaliów, które można zakupić każdej niedzieli po Mszach Świętych. 
Serdecznie zapraszamy!  

 
OGŁOSZENIA POLONIJNE: 
 

W Domu Weterana dostępne są do wynajęcia mieszkania. 
W rent wliczone jest koszt: światło, gaz, tv, woda. 
Więcej informacji w biurze Domu Weteranów. 
Telefon 780 475-9366 
 

Mazurka Music and Art Society zaprasza Polonię edmontońską na koncert 
kameralnej muzyki romantycznej “Slavic Soul” wraz z wystawą ręcznie tkanych 
kilimów 97-letniej polskiej artystki Hanny Pawlikowskiej.  
Koncert odbędzie się w sobotę, 17-go czerwca, godz.19:30, Holy Trinity Anglican 
Church, 10037- 84 Ave NW, Edmonton.  
W koncercie wystąpią znani edmontońscy muzycy: Mikołaj Warszyński & 
Zuzana Simurdova fortepian, Tatiana Warszyński skrzypce, Clayton Leung 
altówka, David Bordeleau wiolonczela. Kompozycje Noskowskiego, 
Żeleńskiego, Smetany i innych. 
Bilety przy wejściu: normalny $25, senior $20, student $10.  Więcej informacji 
na website: www.mazurkamusicandart.com 
 
Zarząd Domu Polskiego szuka doświadczonej osoby do prowadzenia Domu 
Polskiego.  Po więcej informacji proszę dzwonić do Andrzeja pod numer:  
780 604 2368  
 
                                            OTRZYMANA OFIARA: 
                      14 maja 2023 
                      Składka Niedzielna                     $ 3.140,00 
                      Together We Serve                    $ 1,541,00 
 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 

tel:(780)%20887-7083


 

BANKOWOŚĆ 
URSZULA HORDYŃSKA, PFP 
RBC ROYAL BANK 
Mortgage Specialist, Ph. 780.486.3851 
Fachowe porady finansowe odnośnie 
kredytów hipotecznych. Professional 
advice with your home financing needs. 

------------------------------------------------------ 

BIURA PODRÓŻY 
POLONEZ TRAVEL AGENCY LTD. 
9915-108 Ave, Edmonton, AB   T5H 1A5 
Tel: (780) 424-0521 Fax (780) 426-5977 
Rezerwacje biletów, wakacji, hoteli i 
samochodów. Przesyłki paczek do Europy, 
pieniędzy i kwiatów. Ubezpieczenia i 
usługi notarialne. 

------------------------------------------------------ 

INWESTYCJE I UBEZPIECZENIA 

 

KANCELARIE ADWOKACKIE 

 
 

NAPRAWA SAMOCHODÓW 
FIX AUTO EDMONTON EAST 
6652-50 Street   Tel: (780) 450-8348 
Kazimierz Grudzień   
Edmontoneast@fixauto.com  
Blacharka, malowanie, naprawy 
powypadkowe. 

-------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------     

 

KLINIKI 
BEK DENTURE CLINIC 
KLINIKA PROTEZ DENTYSTYCZNYCH 
14824 Stony Plain Road, Edmonton 
Tel: (780) 487-1485 / (780) 465-0476  
Wojciech Chlebek – Denturist 

-------------------------------------------------------- 

LEKARZE DENTYŚCI 
Dr DOMINIKA SZYLING 
9720-110 Street Tel: (780) 482-6947 
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 
www.drszyling.com 

-------------------------------------------------------- 

Dr JADWIGA ROTTER 
11840-103 Street, Edmonton 
Tel: (780) 479-8571 

-------------------------------------------------------- 

Dr MAŁGORZATA POKROY  
FAMILY DENTAL 
#300 Pleasantview Prof. Bldg. 
11044-51 Avenue Tel: (780) 430-9053 
Laserdental.ca 

-------------------------------------------------------- 

Dr. STASIA WASILEWSKA,   
Lekarz Dentysta 
11010-106 Street Tel: (780) 448-1218 
Przyjmuje pacjentów od poniedziałku do 
soboty w rozszerzonym wymiarze godzin 

-------------------------------------------------------- 

Dr. MACIEJ WIBROWSKI, D.D.S. 
Tel: (780) 461-0352 
#334 6203-28 Avenue,  
Poniedziałek – piątek, wieczory.  
New patients and emergencies welcome. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 

 

ORGANIZACJE POLONIJNE 

 
--------------------------------------------------------- 
WISK RENOVATIONS LTD. 
Tel: (780) 884-8736  
Indoor / Outdoor Renovations 
e-mail: dziunki@vp.pl 

---------------------------------------------------------- 

1257546 ALBERTA LTD. 
ANDY’S PAINTING SERVICES 
7522 Speaker Way, Edmonton 
(780) 887-7083 
charubin@telusplanet.net 

RESTAURACJE 

 

SALE BANKIETOWE 
DOM POLSKICH WETERANOW 
Ph.780 475-9366, email: 
manager.pvs@shaw.ca 
Banquets, Funeral Lunches, Family 
Occasions 

---------------------------------------------------------- 

SPRZEDAŻ I WYCENA DOMÓW 
HALINA PALKA – ROYAL LEPAGE NORALTA 
Oferuje kompleksową usługę pośrednictwa 
w kupnie i sprzedaży domu 
Cell: 780.717.1380 

---------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.drszyling.com/
mailto:dziunki@vp.pl
mailto:manager.pvs@shaw.ca

