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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 55, 1 - 3)  

Pokarm dla biednych  
 

PSALM RESPONSORYJNY   
(Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18) 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta  

 
DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8, 35. 37–39 ) 

Żadne stworzenie  

nie odłączy nas od miłości Boga 

 

EWANGELIA  (Mt 14,13 - 21) 

Cudowne rozmnożenie chleba  

           Jezus wspó łczuje wszystkim, któ rzy 
gó szukają i są spragnieni prawdy, najpierw 
ich naucza, leczy chórych , a na kóniec karmi 
wszystkich cudównie rózmnóz ónym  
chlebem. Jezus mys li nie tylkó ó głódnych  
tłumach; uczniówie pówinni zrózumiec  kim 
jest Jezus i jakie ma zadanie dó spełnienia; 
nie wólnó im ódprawic  z niczym ludzi ódczu-
wających głó d ciała i duszy, pówinni dzielic   
zasóby Kós cióła i wierzyc , z e starczy ich dla 
wszystkich. Uczniówie nie staną się ubóz si  
przez tó, z e będą hójnie i wielkódusznie  
dawac  z tegó, có sami ótrzymali; chleb dla 
ciała, chleb Słówa Bóz egó i łaski sakramen-
tó w. Ewangelista miał przed óczami Kós ció ł 
nie tylkó swóich, ale i pó z niejszych czasó w. 
Jak uczy história Kós ció ł zawsze umiał 
łączyc  ewangelizację i tróskę ó ubógich.  

Poniedziałek 3 sierpnia  

Canada Civic Holiday  
8:00 dziękczynna  z okazji  urodzin  

 Ojca Ludwika   

19:00 za śp. rodziców; Leokadię i Wacława 

 Dzikowskich  oraz za zmarłych  

 z rodziny Dzikowskich, Komosińskich  

 i Bieńkowskich -  Danuta 

 dziękczynna z okazji urodzin Mai 

 z prośbą o opiekę Matki Bożej oraz  

 dary Ducha Świętego   

 

Wtorek 4 sierpnia   

8:00 w intencji wnuków Piotra i Mateusza 

 oraz ich rodzin z prośbą o  

 Błogosławieństwo Boże i dary Ducha  

 Świętego - babcia  

19:00 za śp. Steven’a Zelek oraz  

 za śp. Theodore’a Zelek - mama i babcia 

 

Środa 5 sierpnia   

8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków - 

 babcia  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 6 sierpnia   

8:00 za śp. Magdalenę Wiśniewską  

 w 1szą rocznicę śmierci  - siostra  

 z rodziną  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże 

 Błogosławieństwo dla nich  

 - Apostolat Złota Róża   

 

Piątek 7 sierpnia   

8:00 z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

 Boże i dary Ducha Świętego dla dzieci 

 i wnuków - mama i  babcia 

10:00 za śp. rodziców; Stefanię i Władysława

 córka z mężem  

19:00 za śp. Irenę i Władysława Jamka oraz 

 za śp. Barbarę i Jana Witka  

 i za śp. z rodziny Machockich  

 

Sobota 8 sierpnia   

8:00 za śp. Tadeusza Młynarza w 1szą  

 rocznicę śmierci - siostra Maria i 

 Justyna z rodziną 

17:00 za śp. Jolantę Cop w 2gą rocznicę  

 śmierci - córka i jej mąż 

19:00 za śp. Wojciecha Pariaszewskiego w 

 26tą rocznicę śmierci - żona , synowa 

 i wnuk 

 

Niedziela 9 sierpnia   

8:00 za śp. Jana Przysłupskiego  -  żona  

9:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże 

 dla całej rodziny Białczyk -  Janina  

 Białczyk 

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 za śp. Anielę i Józefa Jarosz - córka  

 z rodziną 

14:30 za śp. Danutę i Zygmunta Kluszczyńskich 

 - córka i brat z rodziną  

19:00 dziękczynna z okazji 45tej rocznicy ślubu 

 Jadwigi i Mariana Wąsik z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże  

 

 
1 sierpnia 1944 - 1 sierpnia 2020                   Nadchodzi 100 Rocznica   Sierpień  

   76 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego          Bitwy Warszawskiej   Miesiącem Abstynencji  

 Msze święte są wciąż transmitowane we wszystkich kościołach online.  
 Kościoły są już otwarte dla wiernych, aby mogli uczestniczyć we Mszy świętej.  
Oczywis cie muszą byc  zachówane nórmy 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 jest w tej chwili 90 miejsc, 35 miejsc stojących na korytarzach,  65 miejsc  
na chórze oraz 110 w sali parafialnej. 
 Msze s więte są sprawówane juz  według stałegó harmónógramu, w naszej parafii. Tylko jedno 
wejście jest otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harcerze, Młódziez , czy tez  wóluntariusze liczą 
wiernych i wskazują gdzie pówinnis my się udac . Ró wniez  sala parafialna jest przemienióna w kós ció ł i 
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   Ojcówie przyjdą z Kómunią 
s więtą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzó mócnó zalecane jest, aby 
wszyscy wierni mieli na sóbie maseczki ochronne w kościele, przez cały czas. Tylko jeden ministrant 
może posługiwać do Mszy świętej, chyba z e jest tó ródzen stwó tó móz e byc  więcej niz  jeden, óraz jeden 
lektór i szafarze. W kościele wierni  nie śpiewają pieśni dlategó tez  s piewniki zóstały usunięte z ławek. 

  
                     Pogrzeby oraz śluby mogą się odbywać w kościele z ilością do 190 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, prósimy z eby zapisywały się w biurze  
                                    parafialnym i  wybrały sóbie ódpówiednią datę.  
                                    Mamy pozwolenie od Kardynała Collinsa na I Komunię świętą w ciągu tygodnia.   

Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii 
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario; 

6 VIII - I czwar tek miesiąca / Przemienienie Pańskie    7 VIII - I piątek miesiąca             

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.  

Sposobność do spowie-
dzi jest w ciągu tygo-
dnia, tylko w salkach 
Sr. Faustyny,  
św. Eugeniusza i  
Br. Antoniego, w godzi-
nach 18:00  do 19:30. 

Otrzymaliśmy wyraźne ostrzeżenie, że kościoły, 
które nie będą przestrzegały praw sanepidu 
będą ponownie zamknięte. 
 
Prosimy Wszystkich o zakładanie 
masek poza osobami, którym nie 
pozwala na to powód medyczny lub 
tych , u których maski powodują lęk i 
niepokój  prowadzące do trudności  
w oddychaniu. 

Kaplica Wieczystej Adoracji jest już otwarta  
i może w niej przebywać tylko 6 osób.  

Otóczmy naszą módlitwą dzieci, któ re w tym 
tygódniu przyjmą pó raz pierwszy  

Sakrament Eucharystii: 
 Abigail Godlewski  

Jakub Ikała  
Oliver Obrochta 
Damian Pliszka  

  Dominik Wasik   
Liliana Zych  

Różaniec prowadzi  
Róża 20 

Chrzty  

 
Julia Magdalena Rzyczniak 

có rka Sabiny i Piótra   
 

Kacper Piłat  
syn Dóminiki i Grzegórza  

Pierwsza Komunia Święta 

         Sierpień  
Miesiącem Abstynencji 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
na sierpień – miesiąc abstynencji 2020 

      Tegóróczny sierpien  pragniemy przez yc  w duchu wdzięczności Bogu za setną 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki któ rej Pólska zachówała 
niepódległós c , a jednóczes nie uratówała Európę przed bólszewicką bezbóz ną ideólógią. Pamięc  
ó zwycięzcach z 1920 róku tó nasz patriótyczny óbówiązek, a takz e pówó d dó dumy i dó górli-
wej walki z wadami naródówymi i z tym wszystkim, có ósłabia Pólskę – czytamy w Apelu  
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na 
sierpien  – miesiąc abstynencji. 
                     Zespó ł Kónferencji Episkópatu Pólski ds. Apóstólstwa Trzez wós ci i Osó b Uzalez nió-
nych pódkres la, z e próblemy alkóhólówe dótykają większós ci Pólakó w. W ciągu róku, przez 
legalnie sprzedawany alkóhól, umiera kilkanas cie tysięcy Pólakó w. „Z bó lem stwierdzamy, z e w 
przestrzeni publicznej lekcewaz óny jest próblem nietrzez wós ci. Chóre są zwyczaje naródówe i 
ródzinne, któ re kultywują pówszechne uz ywanie alkóhólu jakó wyraz dóbregó s więtówania i 
udanej zabawy. Chóre jest prawó, któ re umóz liwia prómówanie pijackiegó stylu z ycia” – czyta-
my w Apelu pódpisanym przez bp. Tadeusza Brónakówskiegó, przewódniczącegó Zespółu. 
                     „Dóbrówólna abstynencja ód alkóhólu, pódjęta w sierpniu przez dórósłych, jest wy-
mównym s wiadectwem tróski ó trzez wós c  pólskiegó naródu. Tó s wiadectwó z pewnós cią pó-
móz e wielu ósóbóm uwikłanym w pijan stwó i alkóhólizm wró cic  na drógę wólnós ci. Jest tó tez  
cenny przykład dawany dziecióm, pókazujący im, z e móz na cieszyc  się z yciem bez substancji, 
któ re ószukują i zabijają na raty” – czytamy w Apelu Zespółu Kónferencji Episkópatu Pólski  
ds. Apóstólstwa Trzez wós ci i Osó b Uzalez niónych. 
                        Zachęcamy wszystkich dórósłych, aby ódwaz nie pódjęli tę decyzję, któ rej skutki są 
zawsze błógósławióne. Jest tó niezmiernie waz ne szczegó lnie w sytuacji pandemii óraz rósną-
cegó bezróbócia i ubó stwa. Niech jak najwięcej Pólakó w z ódwagą pówie: Nie piję, bó kócham. 
Nie piję, bó chcę dac  przykład trzez wegó, ódpówiedzialnegó z ycia. Nie piję, bó jestem pótrzeb-
ny móim bliskim w kaz dej chwili. Nie piję, bó pamiętam słówa bł. ks. Brónisława Markiewicza, 
z e ten, któ wychówuje dzieci i młódziez , a sięga pó alkóhól, któ rózpija dzieci i młódziez , ten jest 
zdrajcą naródu i wiary. Nie piję, bó wiem, z e alkóhól móz e zniewólic  kaz degó, bez względu na 
wiek, płec , pózycję spółeczną czy wykónywany zawó d. Nie piję, bó pragnę cieszyc  się wólnó-
s cią, któ rej fundamentem jest cnóta trzez wós ci. 
Niech Bó g błógósławi tym wszystkim, któ rzy z radós cią pódejmą decyzję ó sierpniówej  
abstynencji. Króczmy razem z Maryją drógą Chrystusówej wólnós ci dó pełnegó zwycięstwa. 
Łómz a, dnia 1 czerwca 2020 r. 

Bp Tadeusz Brónakówski, Przewódniczący Zespółu KEP, ds. Apóstólstwa Trzez wós ci  
i Osó b Uzalez niónych 

             Ojcu Ludwikowi,  
z okazji urodzin, które przypa-
dają 3 sierpnia, życzymy dużo 
zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata pracy  
duszpasterskiej.  
     Szczęść Boże Ojcze Ludwiku!  

                Powstanie Warszawskie rozpoczęło się  

1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. 
Miałó na celu wyzwólenie stólicy spód niemieckiej 
ókupacji przed wkróczeniem dó niej Armii  
Czerwónej. Pówstanie, planówane na kilka dni, 
upadłó 3 paz dziernika, pó 63 dniach walki. W jegó 
wyniku zginęłó ód 16 tys. dó 18 tys. z ółnierzy AK i 
ód 150 tys. dó 180 tys. cywiló w. Pó kapitulacji 
Warszawa zóstała dószczętnie zniszczóna przez 
Niemcó w. 
               O ile pód względem militarnym pówstanie 
zakón czyłó się klęską, ó tyle pód względem póli-
tycznym miałó znaczenie ógrómne „walka nie była 
daremna”, a pówstanie warszawskie sprawiłó, z e 
„pan stwó pólskie, chóciaz  zniewólóne i wasalne, 
zachówałó swóją ódrębnós c  i przetrwałó Stalina, 
któ ry w swych zamysłach prawdópódóbnie chciał 
z niegó z czasem uczynic  częs c  ZSRR”.  

Jessica Zhou Yan Chan, có rka  Nidy & Terry’egó 
& Sean Maskewycz, syn Wandy & Adama 

  
Stephanie Puzio, có rka  Heleny & Jó zefa 
& Zbigniew Koszyk, syn Marii i Witólda 

  
Claudia Podolak, có rka  Małgórzaty & Jana 

& Mark Włodarczyk, syn Marióli & Kazimierza 
  

Preetkamal Khattra, có rka  Surinder & Majit 
& Mariusz Ilnicki, syn Bógusławy & Jerzegó 

  
Olga Suszek, có rka  Beaty & Sławómira 

& Mateusz Wawrzyszko, syn Małgórzaty & Pawła 
  

Caroline Jankowski, có rka  Teresy i Zygmunta  
& Alexander Dougall, syn  Lynn  i Charlie’gó 

           Śluby  Wielkie Bóg zapłać za  
ofiary składane na nasz  
kościół.  Z całego serca 
dziękujemy za Wasze 
wsparcie w tym jakże trudnym  
dla nas wszystkich czasie.  

Intencje na środowe Msze zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie  


