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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 20,10–13) 

Pan uratował życie ubogiego  

z ręki złoczyńców 
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69,8–9.10 i 14ab.17  

i 33.34–35) 

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. 

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 12–15) 

Adam jest typem Chrystusa  

 

EWANGELIA (Mt 10,26–33) 

Nie bójcie się ludzi  

Nie bójcie się! 
Dzisiejszej niedzieli trzykrotnie słyszymy 
wezwanie Jezusa: „Nie bójcie się!”. Nie 
bójcie się, co o was ludzie powiedzą. Nie 
bójcie się tych, którzy mogą was prześla-
dować, a nawet zabić. Nie bójcie się, bo 
jesteście ważni i wiele warci dla Ojca. Je-
dyny lęk, który powinien opanować serca 
uczniów i nasze, to lęk przed grzechem, 
przed oddzieleniem od Boga, przed naj-
większą stratą, której możemy doznać w 
życiu: odrzuceniem przez nas Jego miło-
ści. Wobec tej straty wszystko inne jest 
relatywne. Nie bójmy się więc przyzna-
wać do Ojca, do Jezusa, do Ewangelii, a On 
będzie się przyznawał do nas jako swoich 
dzieci. 

Poniedziałek 22 czerwca  

8:00 za śp. Stanisława Guzik w 1szą rocznicę  

 śmierci – syn z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji 22giej rocznicy 

 ślubu Reginy i Józefa z prośbą o dalszą 

 opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

 za zmarłych z rodziny Szaflarskich i  

 Ludwik  

 

Wtorek 23 czerwca  

8:00 za śp. Stanisława Matułę – córka   

19:00 dziękczynna z okazji rocznicy ślubu 

 Aleksandry i Roberta z prośbą o dalsze  

 łaski dla nich i ich dzieci  

 za śp. Mariana Ilnickiego – siostra z  

 rodziną 

 

Środa 24 czerwca 

8:00 za śp. Janinę Paliga – syn z rodziną 

 za śp. Jana i Janinę Bogus – córka  

 z dziećmi 

19:00 Intencje Zbiorowe  

   

Czwartek 25 czerwca  

8:00 za śp. Tadeusza, Irenę, Stefana i Janusza 

 Gajos – rodzina   

19:00 za śp. Stanisława Gdyczyńskiego –  

 OPH Okręg Przyjaciół Harcerstwa 

 za śp. Bronisławę i Stefana  

 Wszeborowskich  - syn z rodziną 

 

Piątek 26 czerwca  

8:00 dziękczynna z okazji 20tej rocznicy ślubu  

 Moniki i Tomasza z prośbą o dalsze Boże  

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

19:00 za śp. Joseph’a Konarkowskiego w 17tą 

 rocznicę śmierci – siostrzenica z rodziną 

 za śp. Aleksandrę i Władysława  

 Rydzewskich  - córka z rodziną 

 

Sobota 27 czerwca  

8:00 za śp. Władysława Ogorzały i  

 za śp. Danutę Wyszowską  

14:00 Ślub; Angelina Szymonik i Łukasz Bardel 

17:00 za śp. Zygmunta Tworek – żona z dziećmi  

19:00 dziękczynna z okazji 25lecia małżeństwa  

 Małgorzaty i Krzysztofa  

 

Niedziela 28 czerwca 

8:00 za śp. Bożenę Kurek w 2gą rocznicę 

 śmierci - mąż z rodziną 

9:30 za śp. Andrzeja Rowińskiego w 25tą 

 rocznicę śmierci – żona z dziećmi  

11:00 w intencji par obchodzących  

 rocznicę ślubu 

13:00 za śp. Zofię i Władysława Jankowskich – 

 wnuk  

14:30 za śp. Mariusza Popławskiego - rodzina  

19:00 za śp. Józefę i Władysława Bobka – córka  

 Teresa z rodziną 

 

                        
                                                          Z okazji Dnia Ojca, za wczoraj i dziś ,  
                               kaz dym śerca uderzeniem i kaz dym z niego płynącym z yczeniem  
                         - zdrowia, śił i codziennej radoś ci - za wśzyśtkie Waśze trudy i śtarania,  
                                                             śkładamy dziśiaj podziękowania.”  
                                                     Najlepsze życzenia dla wszystkich Ojców,  
                                                                      z okazji Waszego święta,  
                          życzymy Wam dużo błogosławieństwa, łask Bożych, zdrowia i radości. 

Ponieważ w czasie pandemii nie 
może być zbierana kolekta w 
tradycyjny sposób -  podawanie 
koszyczka od osoby do osoby -
dlatego nasze niedzielne ofiary 
składamy przy wyjściu z kościoła, 
przy głównych drzwiach. Tam stać będą  
panowie z koszyczkiem,  z Komisji Kościelnej. 
Również, w sali parafialnej składamy ofiary 
wychodząc z sali. Przy wejściu do Biura Parafii 
są również umieszczone skarbony oraz przy 
wyjściu z kościoła.   
 

                         Wielkie Bóg Zapłać  
za Waszą Ofiarność 

i Wsparcie  
w tym trudnym czasie  

 Rząd Ontario pozwolił na otwarcie kościołów oraz miejśc kultu. Co to oznacza dla naś,  
zwykłych wiernych. Otóż to pozwolenie obwarowane jest wieloma 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 znaczący sposób, ile osób może wejść do  
kościoła. 
 
 Mśze ś więte będą jeśzcze tranśmitowane we wśzyśtkich koś ciołach online. W naśzej parafii  
Mśze ś więte będą odprawione o godz. 8:00, 9:30 rano -  angielska, 11:00 suma oraz 13:00.  
  
 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 będzie mogło być  90 osób, 35 stojących na korytarzach, 65 osób  
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. 

 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 śzym czaśie, w ciągu tygodnia tylko, prośimy z eby zapiśywały śię w biurze parafial-
nym i wybraly śobie odpowiednią datę. Mamy pozwolenie od Kardynała Collinsa na  

             I Komunię świętą w ciągu tygodnia.   

Sytuacja Parafii 

Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii 
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario; 

Msze święte z intencjami  zbiorowymi: Treś c  intencji bardzo prośimy śkładac  tylko przez telefon,  
ofiarę natomiaśt moz na  wrzucic  do śkarbony przy wejś ciu do Biura Parafialnego już bez treści intencji. 

Dzień Ojca  

Po 9 latach prowadzenia Parafii św. Maksymiliana Kolbe, O. Janusz Błażejak OMI odchodzi z Parafii. Otrzymał obediencję do Parafii ś w. Kazimierza w Toronto, jako Probośzcz.  
Decyzją przełożonych z dniem 1 września odchodzi również z Parafii 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 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  

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  
śyn Jolanty i Andrzeja 

 
Magdalena Kuna  

co rka  Barbary i Adama 
& Michael Richard Sybydlo, 

śyn Anny i Richard’a 
 

Dorota Elżbieta Klimczak  
co rka Elz biety i Ireneuśza  

& Redi Shaba  
śyn 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  drukowane biuletyny parafialne. 

Sposobność do spowiedzi 
jest w ciągu tygodnia, tylko 
w salkach Sr. Faustyny,  
św. Eugeniusza i  
Br. Antoniego, w godzinach 
          18:00  do 19:30. 

Jak tylko miną wszystkie ograniczenia, będzie 
zorganizowana spowiedź dla wiernych w obec-
ności wielu księży.  Przy spowiedzi obowiązują 
maseczki. Dlatego zachęcamy, aby jeszcze cier-
pliwie poczekać  z Sakramentem 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. Wiadomo, z e nie wśzyścy 
od razu będą mogli przybyc  do koś cioła ze wzglę-
du na ograniczoną iloś c  miejśc.  Jeśzcze muśimy 
przetrwac  tych kilka najbliz śzych mieśięcy, dlatego 
prośzę Waś o cierpliwoś c , o wyrozumiałoś c  , 
o wzajemny śzacunek i podporzadkowanie śię 
wymogom śanepidu. Otrzymaliśmy wyraźne 
ostrzeżenie, że kościoły, które nie będą  
przestrzegały praw sanepidu będą ponownie  
zamknięte. 

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

Rozpoczęła się już też całodobowa  
Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Podejmujemy na nowo  
swoje dyżury Adoracji w kaplicy. 

W sobotę, dnia 15 sierpnia, 2020,  
Paweł Jan Stankiewicz przyjmie  

ś więcenia kapłan śkie  
w Katedrze Chryśtuśa Kro la,  

w Hamilton, Ontario.  
Ktokolwiek wiedziałby  

o prześzkodach  
kandydata do ś więcen ,  
prośzony jeśt o kontakt  
z kancelarią parafialną. 

 
Otaczajmy Pawła Jana Stankiewicza 

swoją modlitwą i Szczęść Boże 
kandydatowi. 

 

Pierwsza Komunia Święta 
Otoczmy naśzą modlitwą dzieci, kto re w tym 

tygodniu przyjmą po raz pierwśzy  
Sakrament Eucharyśtii: 

 
Julia Madras 

Valentina Paulo 
Stanisław Trocki 

Julia Zapert 

Chrzty  
Sophie Leonarda Przyborowski 

co rka Agnieśzki i Marcina 
 

James Jacob Donnan 
śyn Katarzyny i Jameś’a  

Pragniemy bardzo podziękowac  panom Piotrowi i 
Pawłowi Dejnicki oraz Marcinowi Sikora za 
przeciągniecie nowych kabli podłączających moni-
tory na korytarz koś cioła oraz w śali parafialnej. 
Zośtała ro wniez  podłączona nowa kamera, w tym 
śyśtemie, aby jakoś c  obrazu była dobra.  
         Z głębi serca dziękuję za ich za ich pracę  
                       na rzecz naszej parafii.  


