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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 8,2-3.14b-16) 

W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej  

Bóg żywił lud manną  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147B,12-13.14-15.19-20) 

Kościele święty, chwal swojego Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10,16-17) 

Eucharystia jednoczy przyjmujących ją  

 

EWANGELIA (J 6,51-58) 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  

a Krew moja jest prawdziwym napojem  

                   Pokarm na życie wieczne 
Przez cały rok to my wychodzimy z  
naszych domów w kierunku kościoła.  
Raz w roku Bóg z kościoła wychodzi ku 
nam. Boże Ciało, czyli uroczystość  
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest 
dniem, kiedy z odwagą i miłością możemy 
świadczyć o naszej wierze w obecność 
Boga pod postacią chleba i wina. Wierzę 
w Boga tak bliskiego, pokornego i małego, 
że z miłości do człowieka pozostał w 
odrobinie chleba, aby zaspokoić każdy 
głód serca. Uroczystość Bożego Ciała jest 
konkretnym zaproszeniem Jezusa do  
naszych środowisk, aby otoczył błogosła-
wieństwem nasze domy, szkoły szpitale, 
zakłady pracy, wsie i miasta. Pamiętajmy, 
że dziś, w tym ciężkim czasie, Chrystus 
jest z nami. On jest przy nas. Ufajmy Panu.  
 

Poniedziałek 15 czerwca  

8:00 za śp. Patrick’a Polubiec w 6 rocznicę  

 śmierci – rodzice  

 za śp. Marię w 2gą rocznicę śmierci i  

 śp. Jana Deptuła- siostra z rodziną

 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  

 błogosławieństwo dla rodziny Jaracz  

 

Wtorek 16 czerwca  

8:00 za śp. Mariannę Kania – Zofia Kowalska  

 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla  

 rodziny Sousa, Chmiel i Philchuk  

 - Wanda Chmiel 

 dziękczynna z prośbą o zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże dla córki Natalii 

 i wnuka Adriana – mama i babcia 

 

Środa 17 czerwca 

8:00 za śp. Stanisława Lipiec w 2gą rocznicę 

 śmierci – żona z dziećmi  

 za śp. Apolonię i Jana Klin – syn z rodziną 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 18 czerwca  

8:00 za śp. Romana i Bolesława Sudoł  

 – rodzina  

19:00 za śp. Iwonę Wozińską w 1szą rocznicę 

 śmierci – rodzice, mąż z synami i siostra  

 z rodziną 

 za śp. Leokadię i Edwarda Czerepak –  

 synowa z rodziną i dzieci  

 

Piątek 19 czerwca  

8:00 za śp. Iwana w 1szą rocznicę śmierci  

 - córka 

19:00 za śp. Zofię i Wincentego Wiśniewskich,  

 śp. Marię i Stanisława Załuskich oraz 

 oraz zmarłych z rodziny Machockich  

 za śp. Leszka Piątkowskiego w  

 12tą rocznicę śmierci – żona z dziećmi 

 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

 dla Jana Prymicza z okazji 60tych urodzin  

 - rodzina i przyjaciele 

 

Sobota 20 czerwca  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze Boże błogosławieństwo dla  

 rodzin Kostka i Piekarz   

17:00 dziękczynna z okazji 9tej rocznicy ślubu 

 Magdaleny i Konrada  

19:00 za śp. Eugeniusza Paszkowskiego  

 w rocznicę śmierci  

 

Niedziela 21 czerwca 

8:00 za śp. Annę, Tomasza, Stanisława i Jana 

 Cebulę – Michał z rodziną  

9:30 dziękczynna z okazji 20tych urodzin 

 Krzysztofa  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Helenę Wilk 

14:30 za zmarłych z rodzin; Cisło, Ratowskich,  

 Kanigowskich – rodzina  

19:00 za śp. Władysława Ozga i całą jego  

 rodzinę - córki z rodzinami 

 

                        
Niestety, w tym roku z powodu pandemii, nie odbędzie się procesja Bożego Ciała. Normalnie, w Boże Ciało Jezus Chrystus pielgrzymuje do nas wycho-
dząc na drogi naszej Parafii. My natomiast, w naszym z yciu, podobni jestes my do pielgrzymo w. Gdyz  w pielgrzymce naszego z ycia przemierzamy wiele dro g,  
Krocząc, dzien  po dniu, do wyznaczonego nam celu. I jak w normalnym z yciu, kaz dego dnia zwyczajnie podejmujemy pracę, przez ywając rados ci –  
s miejemy się, przez ywając trudnos ci – płaczemy, s pimy, odpoczywamy. To wszystko wchodzi w skład naszego z ycia. Jednak w tej pielgrzymce przez z ycie nie 
jestes my sami. Jest z nami Chrystus. I o tym, z e jest z nami, z e nam towarzyszy, Chrystus chce przypomniec  w tę dzisiejszą Uroczystość Bożego Ciała. 
Obecnie, nawet w tych trudnych chwilach, gdy kos cioły są zobowiązane do przestrzegania restrykcji rządu Ontario, On jest z nami. Czasami, ogarnięci  
pesymizmem i zniechęceni, sami juz  włas ciwie nie wiemy jak mamy z yc , aby odnalez c  sens tego wszystkiego. Nie wiemy dokąd is c .  Jednak zaufajmy Panu. 
  
Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało Boże Ciało  

Jesteśmy bardzo wdzięczni  
Parafianom, kto rzy przynoszą regu-
larnie niedzielne ofiary, kopertki i 
składają je do skarbony mieszczącej 
się w wejs ciu do Biura Parafialnego. 
Ponad połowa Parafian czuje się  
odpowiedzialna za swą parafię i regularnie 
przynosi swą niedzielną ofiarę. Dlatego zwraca-
my się do wszystkich Parafian, aby kontynuowali 
wspieranie swojej parafii przez składanie ofiar, 
mimo zamkniętych kos cioło w. Parafia musi funkc-
jonowac  mimo wielkiego kryzysu i opłacac  na 
biez ąco wydatki. Jedynym dochodem Parafii jest 
niedzielna składka. Ofiary moz na ro wniez  składac  
za pomocą karty kredytowej na stronie parafial-
nej. Trzeba tylko pamiętać, aby z list parafii 
wybrać St. Maximilian Kolbe Parish. Ponad 200 
rodzin korzysta z tej formy złoz enia niedzielnej 

ofiary.       Serdeczne Bóg Zapłać za  
                   Waszą Ofiarność. 

 Wszyscy słyszelis my juz  o radosnej wies ci, że rząd Ontario pozwolił na otwarcie kościołów 
oraz miejsc kultu. Co to oznacza dla nas, zwykłych wiernych. Otóż to pozwolenie obwarowane jest wielo-
ma warunkami, które należy spełnić. Najważniejszymi są przestrzeń i socjalny dystans, czyli dwa 
metry od drugiej osoby. Tak z boku, jak z przodu czy też z tyłu. To rozporządzenie ogranicza w zna-
czący sposób, ile osób może wejść do kościoła. 
 
 W najbliższą niedzielę, 14 czerwca, Msze s więte będą jeszcze transmitowane we wszystkich 
kos ciołach online. W naszej parafii Msze s w. będą odprawione o godz. 8:00, 9:30 rano -  angielska,  
11:00 suma oraz 13:00.  
  
 Również w niedzielę, o godzinie14:00 kościół będzie otworzony po raz pierwszy od 3 miesię-
cy i odbędzie się prywatna adoracja Najs więtszego Sakramentu w kos ciele do godziny 21:00.  
Niestety nie odbędzie się w tym roku procesja Bożego Ciała, choć symboliczny ołtarz jest  
przygotowany jak zawsze obok wejścia od strony parkingu. 
 
 W poniedziałek i wtorek kos cio ł będzie otwarty do prywatnej modlitwy od godz.iny8:30 rano i 
moz e wejs c  do niego tylko ograniczona ilość osób, aby sprostać wymaganiom kanadyjskiego  
sanepidu. 
 
 Od środy, kościoły będą już otwarte dla wiernych, aby mogli uczestniczyć we Mszy świętej.  
Oczywis cie muszą byc  zachowane normy przestrzeni. W kościele zajmujemy tylko co drugą ławkę,  
a miejsce gdzie możemy siedzieć jest zaznaczone żółtą taśmą na ławce. W kościele, w Parafii  
św. Maksymiliana Kolbe będzie mogło być  90 osób, 35 stojących na korytarzach, 65 osób na  
chórze oraz 110 w sali parafialnej. 
 
 Za tydzień, Msze s więte będą sprawowane juz  według stałego harmonogramu, w naszej parafii. 
Tylko jedno wejście będzie otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harcerze, Młodziez , czy tez  
woluntariusze będą liczyli wiernych i wskazywali gdzie powinnis my się udac . Ro wniez  sala parafialna jest 
przemieniona w kos cio ł i bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   
Ojcowie przyjdą z Komunią s więtą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzo 
mocno zalecane jest, aby wszyscy wierni mieli na sobie maseczki ochronne w kościele przez cały czas.  
Tylko jeden ministrant może posługiwać do Mszy świętej, chyba z e jest to rodzen stwo to moz e byc   
 więcej niz  jeden, oraz jeden lektor i szafarze. 

 
 Pogrzeby oraz śluby mogą się odbywać w kościele z ilością 10 osób.  
 Natomiast Chrzty święte indywidualnie, poza Mszą świętą. 
 
 Rodziny, które chcą, aby ich dziecko przystąpiło do I Komunii świętej w 

najbliz szym czasie, w ciągu tygodnia tylko, prosimy z eby zapisywały się w biurze parafialnym i wybrali 
sobie odpowiednią datę. Mamy pozwolenie od Kardynała Collinsa na I Komunię św. w ciągu tygodnia.   

Sytuacja Parafii Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii 
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario; 

Msze święte z intencjami  zbiorowymi: 
Tres c  intencji bardzo prosimy składac  tylko przez 
telefon, ofiarę natomiast moz na wrzucic  do skar-

bony przy wejs ciu do Biura Parafialnego  
już bez treści intencji. 

Uroczystość Bożego Ciała - Refleksja Ojca Proboszcza  

Po 9 latach prowadzenia Parafii św. Maksymiliana Kolbe, O. Janusz Błażejak OMI odchodzi z Parafii. Otrzymał obediencję do Parafii s w. Kazimierza w Toronto, jako Proboszcz.  
Decyzją przełożonych z dniem 1 września odchodzi również z Parafii O. Paweł Pilarczyk OMI, kto ry udaje się na rok czasu na doskonalenie języka angielskiego do Prince George, BC,  

w angielskojęzycznej parafii. Nowym Proboszczem Parafii św. Maksymiliana został O. Jacek Nosowicz OMI, a za O. Pawła przyjdzie O. Piotr Dudek OMI.  
Oficjalne pożegnanie Ojca Proboszcza i Ojca Pawła odbędzie się prawdopodobnie w niedzielę, 23 sierpnia.  

Otwieramy zapisy na Listę Oczekujących na 
miejsce w reklamowej wkładce Biuletynu. Chęt-
nych zapraszamy i prosimy o kontakt z Biurem 
Parafialnym  905.848.2420. 

Serdeczne Bóg Zapłać Wszystkim,  
którzy w ten sposób wspierają nas  

w ponoszeniu kosztów druku  
Biuletynu Niedzielnego  

Uwaga ! 

Intencja  
do modlitwy różańcowej  

na czerwiec 2020: 
Módlmy się, aby ci,  

którzy cierpią  
odnaleźli drogi życia,  

pozwalając się dotknąć Sercu 
Jezusa. 

Śluby - Zapowiedzi 

Danielle Hayes 
co rka Melody i Bernarda 
& Alexander Nowierski  
syn Jolanty i Andrzeja 

 
Magdalena Kuna  

co rka  Barbary i Adama 
& Michael Richard Sybydlo, 

syn Anny i Richard’a 
 

Dorota Elżbieta Klimczak  
co rka Elz biety i Ireneusza  

& Redi Shaba  
syn Fatmy i Bujara 

 
 

We wszystkich kościołach w Ontario ORAZ w 
Kanadzie, w czasie pandemii, Komunia święta 
może być udzielana tylko i wyłącznie na rękę. 
Nie ma wyjątków pod tym względem. Również 
przez najbliższe tygodnie nie ma śpiewu w 
kościele. Organista będzie grał, ale nie może 
być wspólnego śpiewu. Nie będą też drukowa-
ne biuletyny parafialne. 

Jeśli idzie o Sakrament Spowiedzi to również  
wymagana jest przestrzeń 2 metrów. Niestety, 
nasze konfesjonały nie spełniają tego wymogu. 
Dlatego sposobność do spowiedzi będzie w 
ciągu tygodnia, tylko w salkach Sr. Faustyny,  
św. Eugeniusza i Br. Antoniego, od godz. 18:00  
do godz. 19:00, od najbliższej środy. Jak tylko 
miną wszystkie ograniczenia, będzie zorgani-
zowana spowiedź dla wiernych w obecności 
wielu księży.  Przy spowiedzi obowiązują  
maseczki. Dlatego zachęcamy, aby jeszcze cier-
pliwie poczekać z Sakramentem Pojednania. 

Sakrament Pojednania 

Pragniemy przypomnieć, że w czasie pandemii 
nadal istnieje dyspensa od fizycznego uczestni-
czenia we Mszy świętej. w kościele, ale jeste-
śmy zobowiązania do uczestniczenia w niej za 
pomocą TV lub online. Jes li ktos  czuje się chory, 
słaby, ma gorączkę lub kaszel nie powinien przyjs c  
do kos cioła w tym czasie. Wiadomo, z e nie wszy-
scy od razu będą mogli przybyc  do kos cioła ze 
względu na ograniczoną ilos c  miejsc. Moi Drodzy, 
powoli wracamy do normalnos ci w naszym osobi-
stym z yciu jak i duchowym. Jeszcze musimy prze-
trwac  tych kilka najbliz szych miesięcy, dlatego 
proszę was o cierpliwos c , o wyrozumiałos c  , 
o wzajemny szacunek i podporzadkowanie się 
wymogom sanepidu. Otrzymaliśmy wyraźne 
ostrzeżenie, że kościoły, które nie będą  
przestrzegały praw sanepidu będą ponownie  
zamknięte. Wspo lnie, szybko i dobrze  
przejdziemy przez ten trudny czas. 

Kaplica Wieczystej Adoracji będzie otwarta  
w niedzielę, o godzinie 7:00 rano  

i może w niej przebywać tylko 6 osób.  
Od niedzieli rozpoczyna się już całodobowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
Podejmujemy na nowo  

swoje dyżury Adoracji w kaplicy. 


