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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 56,1.6–7) 

Powszechność zbawienia 

 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 67,2-3.5 i 8) 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 
 

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 11,13–15.29–32) 

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu,  

aby wszystkim okazać miłosierdzie 

 

EWANGELIA  (Mt 15,21–28) 

Wiara niewiasty kananejskiej  

Współczucie czy obojętność? 
Jezus wchodzi na ziemię częściowo pogańską, 
nie dziwi więc, że to Kananejka przychodzi 
prosić Go o łaskę uwolnienia córki z mocy de-
mona. Jej pokora i wiara zadziwiają nie tylko 
nas, ale i samego Jezusa. A z drugiej strony 
zdumiewa oschłość uczniów, którzy nie wsta-
wiają się za nią u Mistrza, lecz proszą, aby ją 
odprawił. Sami też nie chcą tego uczynić. Pro-
sząca kobieta, do tego poganka, ciąży im, prze-
szkadza, wstydzą się jej. Jezus jednak pomimo 
swojej stanowczości wysłuchuje ją, rozmawia i 
zachwycony jej wiarą uzdrawia córkę. Do kogo 
jestem dziś bardziej podobny: do kobiety ufnie 
błagającej i niezrażającej się milczeniem Jezu-
sa czy do obojętnych i nieuważnych uczniów, 
którzy ją odtrącają? 

Poniedziałek 17 sierpnia  

8:00 za śp. Marię i Michała Świątek - dzieci  

19:00 za śp. Marię i Władysława Łabaszczuk  

 - rodzina Hugill   

 

Wtorek 18 sierpnia   

8:00 za śp. Jadwigę i Tadeusza  - siostra  

19:00 za śp. Jana Jankowskiego - syn i córka  

 

Środa 19 sierpnia   

8:00 dziękczynna z okazji 25 rocznicy   

 ślubu Anny i Marcina Sikora oraz  

 z okazji urodzin Anny z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże 

  - rodzice 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 20 sierpnia   

8:00 za śp. Franciszkę Jaganow oraz  

 za śp. Elżbietę  Dziemiańczuk - rodzina  

19:00 dziękczynna z okazji 15tej rocznicy ślubu  

 Katarzyny i Zbigniewa Strama  

 oraz Riny i Łukasza Kołpak  

 z prośbą o dalsze łaski   

 

Piątek 21 sierpnia   

8:00 za śp. Edwarda Kasak w 54tą rocznicę  

 śmierci - żona  

19:00 dziękczynna z okazji 27 rocznicy ślubu 

 z prośba o dalsze błogosławieństwo  

 Boże  

 

Sobota 22 sierpnia   

8:00 za śp. Józefa Taborowskiego - Maria 

 Pigiel  

17:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i dalsze łaski z okazji 24 urodzin  

 Natalii Jakubicki - rodzice  

19:00 za śp. Iwonę i Ryszarda Desperak  

 - chrześniak  

 

Niedziela 23 sierpnia   

8:00 za śp. Wiesława Schab w 3cia  

 rocznicę śmierci  - żona  

9:30 za śp. Teresę i Leonarda seniora  

 Attard oraz za śp. brata  Charliego 

 Attard -  syn i brat Leonard i Jadwiga  

11:00 za Parafian i Dobrodziejów 

13:00 za śp. Józefa Podczerwińskiego  

 w 10 rocznicę śmierci oraz zmarłych  

 z rodziny Podczerwińskich i Antolak  

14:30 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże z okazji 45tej rocznicy ślubu  

 Anny i Antoniego Pasiak  

19:00 za śp. Waleriana Kędzia - Krystyna  

 i Adam 

 

      Po 9 latach prowadzenia parafii św. Maksymiliana Kolbe O. Janusz Błażejak OMI odchodzi z naszej Parafii. Otrzymał obediencję do Parafii ś w. Kazimierza w Toronto na  
śtanowiśko Probośzcza. Decyzją przełoz onych, z dniem 1 wrześ nia, odchodzi z Parafii również  O. Paweł Pilarczyk OMI, kto ry udaje śię na rok czaśu na dośkonalenie języka  

angielśkiego do Prince George, BC, w angielśkojęzycznej parafii. Nowym proboszczem Parafii św. Maksymiliana Kolbe został O. Jacek Nosowicz OMI,  
a za O. Pawła przyjdzie O. Piotr Dudek OMI. Oficjalne pożegnanie Ojca Proboszcza i Ojca Pawła odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia, w czasie sumy, o godzinie 11:00 rano. 

Serdeczne Bóg Zapłać za Posługę Duszpasterską w Naszej Parafii !! 
Ponadto odchodzi z naszej parafii Sr. Karolina Szymkowiak MChR. Pożegnanie Siostry Karoliny oraz O. Ludwika Stryczka odbędzie się  

w niedzielę, 30 sierpnia, o godzinie 11:00 rano. Jeśli ktoś chciałby złożyć ofiarę na misję w Kamerunie, dla O. Ludwika, to prosimy, aby wręczyć mu ją osobiście.                     

 Msze święte są wciąż transmitowane we wszystkich kościołach online.  
 Kościoły są już otwarte dla wiernych, aby mogli uczestniczyć we Mszy świętej.  
Oczywiś cie muśzą byc  zachowane normy prześtrzeni. 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. 
  
 Mśze ś więte śą śprawowane juz  według śtałego harmonogramu, w naśzej parafii. Tylko jedno 
wejście jest otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harcerze, Młodziez , czy tez  woluntariuśze liczą 
wiernych i wśkazują gdzie powinniś my śię udac . Ro wniez  śala parafialna jeśt przemieniona w koś cio ł i 
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   Ojcowie przyjdą z Komunią 
ś więtą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzo mocno zalecane jeśt, aby 
wśzyścy wierni mieli na śobie maseczki ochronne w kościele, przez cały czas. Tylko jeden ministrant 
może posługiwać do Mszy świętej, chyba z e jeśt to rodzen śtwo to moz e byc  więcej niz  jeden, oraz jeden 

lektor i śzafarze. W kościele wierni  nie śpiewają pieśni dlatego tez  ś piewniki zośtały 
uśunięte z ławek. 
  
                     Pogrzeby oraz śluby mogą się odbywać w kościele z ilością do 190 osób.  
 Chrzty święte są indywidualnie i odbywają się  poza Mszą świętą. 

Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii 
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario; 

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 spowiedzi jest w 
ciągu tygodnia, tylko w 
salkach Sr. Faustyny,  
św. Eugeniusza i  
Br. Antoniego,  
w godzinach  

                                               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 po-
zwala na to powód medyczny lub tych, 
u których maski powodują lęk i niepo-
kój  prowadzące do trudności  
w oddychaniu. 

14 sierpnia 2020 obchodzimy  
25 Rocznicę  

Otwarcia Kaplicy Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu 

Otoczmy naśzą modlitwą dzieci, 
kto re w tym tygodniu przyjmą 

po raz pierwśzy  
Sakrament Eucharyśtii: 

Evan Corvinelli  
                      William Foksa  

                       Amelia Jagielnik  

Różaniec prowadzi  
Róża 22 

Chrzty  

Oliver Mario Blocki  
śyn Andrea'i i Davida   

 
Lucas Xavier Cisterna  

śyn Joanny i Erica 
 

Ethan Edward Mańczak  
           śyn Atourina’y i Gerarda  

Sierpień Miesiącem Abstynencji 

 Stephanie Puzio 
co rka  Heleny & Jo zefa 

& Zbigniew Koszyk śyn Marii i Witolda 
  

Claudia Podolak, 
co rka  Małgorzaty & Jana 

& Mark Włodarczyk śyn Marioli & Kazimierza 
  

Preetkamal Khattra, 
co rka  Surinder & Majit 

& Mariusz Ilnicki, śyn Boguśławy & Jerzego 
  

Olga Suszek, 
co rka  Beaty & Sławomira 

& Mateusz Wawrzyszko  śyn Małgorzaty & Pawła 
  

Caroline Jankowski, 
co rka  Tereśy i Zygmunta  

         & Alexander Dougall śyn  Lynn  i Charlie’go 

          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  

100 rocznica  
Bitwy Warszawskiej  
„ Cud nad Wisłą „  

13 - 25 sierpnia 1920 
 

W dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przed-
polach Warszawy rozegrała się decydująca 
bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana 
mianem "Cudu nad Wisłą.” Uznawana za 18tą 
przełomową bitwę w historii świata zadecydo-
wała o zachowaniu przez Polskę niepodległo-
ści i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.  

O. Piotr Dudek OMI  
urodził śię 24 czerwca  
1971 roku w Zdun śkiej 
Woli – miaśta urodzin  
ś w. Makśymiliana Kolbe.  
W 1990 roku, po ukon - 
czeniu liceum o profilu 
biologiczno-chemicznym, 
rozpoczął oblacki nowicjat 
na S więtym Krzyz u, a rok 

po z niej śtudia w śeminarium w Obrze. Jako diakon 
odbył śtaz  paśtoralny na Ukrainie, gdzie otrzymał 
ś więcenia kapłan śkie w Kijowie z rąk Nuncjuśza 
Apośtolśkiego. Po dziewięciu latach pracy w 
Koś ciele na Ukrainie przybył do Kanady, gdzie 
śłuz ył w parafiach miejśkich i indian śkich rezerwa-
tach. Przez ponad dwa lata pracował ro wniez  w 
USA. Lubi czytac  i podro z owac .  

Powitajmy serdecznie Ojca Piotra  

Parafia św. Maksymiliana Kolbe powita: 

I Komunia Święta  

O. Jacek Nosowicz OMI urodził 

śię  24 paz dziernika 1963 roku.  
Po ukon czeniu Zaśadniczej 
Szkoły Elektrycznej w Toruniu 
przez trzy lata pracował jako 
monter w Wojewo dzkim 
Urzędzie Telekomunikacji, 
kontynuując zarazem naukę w 
wieczorowym Technikum  

Elektrycznym. Rok 1984 to początek jego oblacki-
ego prenowicjatu w Markowicach, potem był 
nowicjat na S więtym Krzyz u i pierwśze ś luby za-
konne złoz one w dniu 8 wrześ nia 1986 roku. 
Studia filozoficzno-teologiczne w Obrze oraz 
śakrament kapłan śtwa przyjęty 20 czerwca 1992 
roku uzdolnił go do pełnienia pośługi duchowej, 
kto rą rozpoczął jako wikariuśz w parafii 
Wniebowzięcia Najś więtśzej Maryi Panny w Łebie. 
W roku 1993 wyślano o. Jacka na śtaz  paśtoralny i 
naukę języka do Francji, a rok po z niej oddele-
gowano go do do pracy miśyjnej w Kamerunie. 
Przez śiedem lat był probośzczem w Salcombe w 
diecezji Yokadouma – zamieśzkałej w więkśzoś ci 
przez Pigmejo w. W roku 2001 o. Jacek zośtaje 
probośzczem w Sanktuarium Matki Bośkiej w 
Figuil w diecezji Garoua na po łnocy Kamerunu. 
Rok 2003 przynośi nowe zadania: obediencje do 
Prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie.  
Najpierw pracuje w parafii S w. Makśymiliana w 
Miśśiśśauga, a od wrześ nia 2004 roku w parafii  
ś w. Kazimierza w Toronto. Naśtępnie, do roku 
2011 był probośzczem w parafii ś w. Kazimierza w 
Vancouver i na naśtępne śześ c  lat znow powrocil 
do ś w. Kazimierza w Toronto juz  jako probośzcz.  
25 rok jego kapłan śtwa przynośi kolejną zmiane,  
O. Jacek udaje śie do Winnipeg do parafii S więtego 
Ducha.  W tym roku otrzymał obediencję do naśzej  
parafii na śtanwiśko Probośzcza.  

Powitajmy serdecznie Ojca Jacka  

Od 1996 roku Siostra Halina 
Pierożak MChR nalez y do 
Zgromadzenia Sio śtr Miśjonarek 
Chryśtuśa Kro la dla Polonii 
Zagranicznej. W roku 2003 
ukon czyła śtudia teologiczne na 
Uniwerśytecie Adama  
Mickiewicza w Poznaniu.  
Jako katechetka pracowała w kilku śzkołach w 
Polśce, w latach 2009 - 2016 katechizowała dzieci 
i młodziez  w Ześpole Szko ł przy Ambaśadzie RP , 
w Atenach. W roku 2016 rozpoczęła pracę w  
Wielkiej Brytanii. Pracowała jako katechetka w 
śobotniej Szkole Polśkiej Putney - Wimbledon, 
oraz w Szkołach Polśkich Blackburn i Accrington. 
Teraz , decyzją Rady Generalnej Sio śtr   
Miśjonarek  Chryśtuśa Kro la dla Polonii, 
przyjedzie do naśzej parafii.  

Serdecznie witamy Siostrę Halinę  

           Nasz Patron     
 
      św. Maksymilian  
          Maria Kolbe  
      8 śtycznia 1894 - 
       Zdun śka Wola -  
     14 sierpnia 1941 
Oświęcim (KL Auschwitz) 

To właś nie w śierpniu rozpoczęła śwoją  
działalnoś c  parafialna Credit Union załoz ona  

przez O. Stanisława Puchniaka OMI  
oraz O. Michała Smitha OMI. 

15.VIII  
Wniebowzięcie  

Najświętszej Marii Panny  


