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2 lipca - pierwszy czwartek miesiąca & 3 lipca - 1 piątek miesiąca & 4 lipca - 1 sobota miesiąca

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89,2–3.16–17.18–19)

8:00
19:00

Na wieki będę sławił łaski Pana.
DRUGIE CZYTANIE (Rz 6,3–4.8–11)
Nowe życie ochrzczonych
EWANGELIA (Mt 10,37–42)
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

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

8:00
19:00

8:00

ROZWAŻANIE
Przyjąć Jezusa w bliznim;
Być godnym Jezusa to ućzynić Go pierwszym
w miłosći i według tej miłosći budować
wszystkie inne relaćje. Wielu swiętyćh, medytująć nad tą Ewangelią, doćhodziło do
wniosku, ze: „Kiedy Bog jest na pierwszym
miejsću, wszystko inne jest na własćiwym
miejsću”. Takze nasze relaćje, szćzegolnie te
z waznymi dla nas osobami: wspołmałzonkiem, dziećmi, rodzićami, przyjaćiołmi, odnajdują własćiwe miejsće, kiedy Bog jest dla
nas pierwszy. Kiedy potrafimy w drugim
ćzłowieku zobaćzyć nie tylko jego samego,
lećz takze obećnego i działająćego w nim
Boga, wtedy Jezus wynagradza nam z hojnosćią przyjęćie Go w bliznićh. Żyćia mozemy
zazdrosnie strzeć dla siebie lub traćić je dla
innyćh. Tylko ta druga općja jest rozwojowa.
Serdećzne podziękowania
dla Pani Anny Krzyczewski
oraz Siostry Karoliny
za uszyćie i zaaranzowanie
pięknyćh dekoraćji do
Sakramentu Pierwszej Komunii Swiętej .
Wielkie Bóg Zapłać
za hojne dzielenie się talentem,
ktore sprawia, ze te dni są
tak wyjątkowe dla dzieći
przystępująćyćh do sakramentu.

Pamiętajmy!
Pragniemy przypomnieć, że w czasie pandemii
nadal istnieje dyspensa od fizycznego uczestniczenia we Mszy świętej. w kościele, ale jesteśmy
zobowiązania do uczestniczenia w niej za pomocą TV lub online. Wiadomo, ze nie wszysćy od razu
będą mogli przybyć do kosćioła ze względu na ogranićzoną ilosć miejsć. Jeszćze musimy przetrwać tyćh
kilka najblizszyćh miesięćy, dlatego proszę Was o
ćierpliwosć, o wyrozumiałosć ,o wzajemny szaćunek
i podporzadkowanie się wymogom
sanepidu.
Otrzymaliśmy wyraźne ostrzeżenie, że kościoły, które nie będą
przestrzegały praw sanepidu będą
ponownie zamknięte.

Śluby - Zapowiedzi
Danielle Hayes
ćorka Melody i Bernarda
& Alexander Nowierski
syn Jolanty i Andrzeja
Magdalena Kuna
ćorka Barbary i Adama
& Michael Richard Sybydlo,
syn Anny i Rićhard’a
Dorota Elżbieta Klimczak
ćorka Elzbiety i Ireneusza
& Redi Shaba
syn Fatmy i Bujara

Pierwsza Komunia Święta
Otoćzmy naszą modlitwą dzieći, ktore w tym
tygodniu przyjmą po raz pierwszy
Sakrament Eućharystii:
Kelly El - Khoury
Gabriela Masłowski
Eve Turski

Odeszli do Pana
Maria Czubat;
Halina Czćinska - Kowalćzyk - 52;
Stanisław Szeliga - lat 62;
Ryszard Plewa - lat 67;
Maria Stasik - lat 69;
Jerzy Andruszewićz - lat 69;
Mary Niedzwiedzki - lat 72;
Antoni Oleszćzuk - lat 75;
Tadeusz Kowalćzyk - lat 77;
Eugeniusz Grygo - lat 79;
Sofia Salewski - lat 80;
Isabela Wasowićz - lat 82;
Wiktoria Mrozik - 86 lat;
Marianna Lis - lat 88;
Stanisław Kania - lat 88;
Irena Popko - lat 92;
Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie, a światłość wiekuista
Niechaj im świeci

Święcenia Kapłańskie
W sobotę, dnia 15 sierpnia, 2020,
Paweł Jan Stankiewicz przyjmie
swięćenia kapłanskie
w Katedrze Chrystusa Krola,
w Hamilton, Ontario.
Ktokolwiek wiedziałby
o przeszkodaćh
kandydata do swięćen,
proszony jest o kontakt
z kanćelarią parafialną.
Otaczajmy Pawła Jana Stankiewicza
swoją modlitwą i Szczęść Boże
kandydatowi.
Pary Obchodzące Rocznicę Ślubu:
Karina Prucnal i Filip Batruch – 1rocz.
Annetta i Peter Ricci – 5 rocz.
Josie i Maciej Krysiak - 10 rocz.
Joanna i Jackson Marin – 18 rocz.
Iwona i Marek Kacińscy - 25 rocz.
Renata i Marek Słotwińscy - 27 rocz.
Ewa i Leszek Robak – 40 rocz.
Danuta i Piotr Fujarczuk – 44 rocz.
Maria i Kazimierz Olejkowski – 50 rocz.
Maria i Tadeusz Szkodzińscy – 50 rocz.
Anna i Bronisław Grela – 50 rocz.
Czesława i Stanisław Janik - 61 rocz.
Wszystkim Jubilatom życzymy
Wielu łask Bożych,
Oraz wszelkiego błogosławieństwa
Na dalsze lata wspólnego wędrowania

Pierwsza Komunia Swięta grupowa
po angielsku odbędzie się
19 wrzesnia, a w języku polskim 20 wrzesnia.

Spowiedź
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 obecności wielu księży. Przy
spowiedzi obowiązują maseczki. Dlatego zachęcamy, aby jeszcze cierpliwie poczekać z
Sakramentem Pojednania.

Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario;

19:00
8:00

Rząd Ontario pozwolił na otwarcie kościołów oraz miejsć kultu. Co to oznaćza dla nas,
zwykłyćh wiernyćh. 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.

19:00

Msze swięte będą jeszćze transmitowane we wszystkićh kosćiołaćh online. W naszej parafii
Msze swięte 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.
Oćzywisćie muszą być zaćhowane 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 jest w tej chwili 90 miejsc, 35 miejsc stojących na korytarzach, 65 miejsc
na chórze oraz 110 w sali parafialnej.
Msze swięte są sprawowane juz według stałego harmonogramu, w naszej parafii. Tylko jedno
wejście jest otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harćerze, Młodziez, ćzy tez woluntariusze lićzą
wiernyćh i wskazują gdzie powinnismy się udać. Rowniez sala parafialna jest przemieniona w kosćioł i
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej. Ojćowie przyjdą z Komunią
swiętą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzo moćno zalećane jest, aby
wszysćy wierni mieli na sobie maseczki ochronne w kościele, przez cały czas. Tylko jeden ministrant
może posługiwać do Mszy świętej, ćhyba ze jest to rodzenstwo to moze być więćej niz jeden, oraz jeden
lektor i szafarze. W kościele wierni nie śpiewają pieśni dlatego tez spiewniki zostały usunięte z ławek.
Pogrzeby oraz śluby mogą się odbywać w kościele z ilością do 190 osób.
Natomiast Chrzty święte indywidualnie, poza Mszą świętą.

8:00

10:00
19:00
8:00
17:00
19:00
8:00

Rodziny, które chcą, aby ich dziecko przystąpiło do I Komunii świętej
w najblizszym ćzasie, w ciągu tygodnia tylko, prosimy zeby zapisywały się w biurze
parafialnym i wybrały sobie odpowiednią datę.
Mamy pozwolenie od Kardynała Collinsa na I Komunię świętą w ciągu tygodnia.
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

9:30
11:00
13:00
14:30

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.
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.

WAŻNE : w środę , 1 lipca , 2020 - Canada Day - Biuro Parafialne jest nieczynne.
Intencje na tę środę prosimy złożyć telefonicznie do wtorku, 30 czerwca.

19:00

Poniedziałek 29 czerwca
za śp. Annę Białkowską w 2gą rocznicę
śmierci - córka Barbara
za śp. Kazimierę Chudzińską oraz
śp. Jadwigę Leszczewską - dzieci
za śp. Piotra Pyrek - rodzina
Wtorek 30 czerwca
za śp. Janinę, Reginę i Jana Dobosz
za śp. Włodzimierza Torzewskiego
w 5tą rocznicę śmierci - córka z rodziną
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Michała i Piotra - rodzice
Środa 1 lipca
Canada Day
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Moniki i Grzegorza w 20tą
rocznicę ślubu - siostra z rodziną
za śp. Marię i Władysława Łoboda - syn
z rodziną
Intencje Zbiorowe
Czwartek 2 lipca
za śp. Paulinę i Wiktora Fulawka córka Zofia
w intencji Kapłanów i Osób
Konsekrowanych z prośbą o Boże
Błogosławieństwo dla nich Apostolat Złota Róża
z prośbą o zdrowie i dary Ducha
Świętego dla Daniela Szczurek
z okazji 18tych urodzin - babcia
i dziadek
Piątek 3 lipca
za śp. Stanisławę i Piotra Jurczak
oraz za śp. Andrzeja Smołę - córka
i żona
za śp. Franciszkę i Mariana Stawiarz syn Janusz z rodziną
za śp. Janinę Biskupek oraz za
śp. Zofię i Stanisława Sienko - rodzina
za zmarłych rodziców; Katarzynę
i Władysława - syn z żoną
Sobota 4 lipca
w intencji Rodziny Różańca Świętego
i Rycerzy Niepokalanej
za śp. Eddy Niedziela - rodzice
za śp. Henryka Lipnickiego w 2gą
rocznicę śmierci
Niedziela 5 lipca
w intencji członków Rodziny Różańca
Świętego
za śp. Jana, Henryka i Antoninę Cisek
za Parafian i Dobrodziejów
za śp. Stanisławę i Władysława oraz
śp. Stefana Adach - Genowefa z rodziną
za śp. Zdzisława Stopę w 8ą rocznicę
śmierci - żona i dzieci
dziękczynna z okazji urodzin córki
Dominki z prośbą o zdrowie i
dalsze Boże błogosławieństwo

Otwieramy zapisy na Listę Oczekujących na
miejsce w reklamowej wkładce Biuletynu. Chętnych 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

Różaniec prowadzi
Róża 15

