
7 CZERWCA 2020                                                     NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                 VOL. 41 NR 23 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 34,4b–6.8–9) 

Bóg objawia się Mojżeszowi  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a) 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 13,11–13) 

Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej  

 

EWANGELIA (J 3,16–18) 

Bóg posłał swego Syna na świat,  

aby świat został zbawiony 

                 Największa tajemnica wiary 
Dziś  ś więtujemy najwiękśzą tajemnicę naśzej 
wiary: Bó g jeśt jeden w Trzech Ośóbach. Bó g 
tak umiłówał ś wiat, z e zechciał nam óbjawic  
tajemnicę śwójegó wewnętrznegó z ycia. Syn 
ukazał nam Ojca i razem póśyłają dó naś 
Ducha S więtegó. Niech tówarzyśzą nam dziś  
śłówa, któ re uśłyśzymy w czaśie liturgii eu-
charyśtycznej: „Panie, Ojcze S więty, wśzech-
mógący, wieczny Bóz e. Ty z Jednóródzónym 
Synem Twóim i Duchem S więtym jednym 
jeśteś  Bógiem, jednym jeśteś  Panem; nie 
przez jednóś c  óśóby, lecz przez tó, z e Tró jca 
ma jedną naturę. W cókólwiek bówiem dzię-
ki Twemu óbjawieniu wierzymy ó Twójej 
chwale, tó śamó bez z adnej ró z nicy myś limy 
ó Twóim Synu i ó Duchu S więtym. Tak, iz  
wyznając prawdziwe i wiekuiśte Bó śtwó, 
wielbimy ódrębnóś c  Ośó b, jednóś c  w iśtócie i 
ró wnóś c  w majeśtacie”. 
         Dziś całym sercem wołam z radością:  

Chwała Ojcu i Synowi,  
i Duchowi Świętemu! 

Poniedziałek 8 czerwca   

Doroczne Rekolekcje Kapłańskie Ojców Oblatów 

8:00 Msza  święta  

Wtorek 9 czerwca  

Doroczne Rekolekcje Ojców Oblatów 

8:00 Msza  święta  

Środa 10 czerwca   

Doroczne Rekolekcje Ojców Oblatów 

8:00 Msza  święta  

Czwartek 11 czerwca  

Doroczne Rekolekcje Ojców Oblatów 

8:00 Msza  święta  

Piątek 12 czerwca  

Doroczne Rekolekcje  Ojców Oblatów 

8:00 Msza  święta  

Sobota 13 czerwca  

8:00 z prośbą o potrzebne łaski dla Marka  

 Serwin w dniu urodzin - rodzice  

 i rodzeństwo  

 za śp. Sławomira Macieja Klodasa  

 - Agnieszka, Janusz, Victoria i  

 Olivia Stawiarz  

 za śp. Antoninę i Piotra Sroślak  

 oraz śp. Romana Srośłak - rodzina 

 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel  

 - córka Maria   

 

Niedziela 14 czerwca  

Uroczystość Bożego Ciała  

8:00 dziękczynna z  okazji 40tej rocznicy  

 ślubu Alicji i Stanisława Kulina  

 z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

9:30 dziękczynna z okazji rocznicy  ślubu  

 Evy i Arthur’a 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Władysława Armatys w 6 rocznicę 

 śmierci - żona i córki z rodzinami  

14:30 za śp. Zdzisława Piwowarczyka  

   

 

                        
                       Dziś Obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej czyli wyznajemy wiarę w chrześ cijan śki dógmat uznający, z e Bó g jeśt Bógiem Tró jjedynym, 
iśtniejącym jakó Trzy Odrębne Osoby – mające jednak tę śamą jedną iśtótę, czyli naturę  óraz ró wnóś c  w majeśtacie. Dógmat ó Tró jcy S więtej zóśtał óśtatecznie 
zatwierdzóny na Soborze Konstantynopolskim w 381 róku i jeśt uwaz any za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.  
                       Bóg Ojciec czyli Pierwsza Osoba Trójcy jeśt naśzym Stwórzycielem, któ ry dókónał pówśtania ś wiata óraz człówieka, jakó kóróny śtwórzen . Tó Bó g 
wybrał naró d izraelśki i uczynił gó naródem wybranym. Tó Bó g póśyła Mójz eśza, aby wyprówadził naró d z ziemi egipśkiej dó Ziemi Wybranej. Tó Bó g óbjawia śię 
Mójz eśzówi na puśtyni – na Gó rze Synaj – zanim zawrze przymierze. 
                       Druga Osoba to Jezus Chrystus – Syn Boży, któ ry przychódzi na ziemię i śtaje śię naśzym Panem i Zbawicielem.  
                       Trzecia Osoba to Duch Święty Pocieszyciel, któ regó Jezuś zśyła na Apóśtółó w, zgrómadzónych na módlitwie w Wieczerniku, aby ich umócnił w 
ódwaz nej miśji głóśzenia i ewangelizówania naródó w. Duch S więty śtaje śię prawdziwą energią,  działającą w Kóś ciele.  

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
Parafianom, któ rzy przynóśzą 
regularnie niedzielne ófiary, 
kópertki i śkładają je dó 
śkarbóny mieśzczącej śię w 
wejś ciu dó Biura Parafialnegó. 
Pónad półówa Parafian czuje śię 
ódpówiedzialna za śwą parafię i regularnie 
przynóśi śwą niedzielną ófiarę. Dlatego zwraca-
my się do wszystkich Parafian, aby kóntynuówali 
wśpieranie śwójej parafii przez śkładanie ófiar, 
mimó zamkniętych kóś ciółó w. Parafia muśi funkc-
jónówac  mimó wielkiegó kryzyśu i ópłacac  na 
biez ącó wydatki. Jedynym dóchódem Parafii jeśy 
niedzielna śkładka. Ofiary móz na ró wniez  śkładac  
za pómócą karty kredy -tówej na śtrónie parafial-
nej. Trzeba tylko pamiętać, aby z list parafii 
wybrać St. Maximilian Kolbe Parish. Pónad 200 
ródzin kórzyśta z tej fórmy złóz enia  
niedzielnej ófiary.  

Serdeczne Bóg Zapłać  
Za Waszą Ofiarność. 

Jeś li jeśteś  óśóbą śtarśzą  
i óbecnie nie móz eśz  

lub nie pówinieneś  wychódzic   
z dómu, albó znaśz taką óśóbę;  

ZADZWOŃ!!!  
 

 
Młodzież  z parafii 

św. Maksymiliana Kolbe 
 gótówa jeśt zróbic  zakupy  

i dówiez c  dó dómu. 
Kóntakt: O. Marcin Serwin  

905.848.2420 
Email: mserwin@omiap.org 

     Kazania dla dzieci  
dóśtępne śą w językach 
pólśkim i angielśkim 
na parafialnym  kanale 
             YóuTube,  
         www.kólbe.ca 
      YóuTube Channel 
              Playliśtś 
       Kazania dla dzieci 
      Children’ś Liturgy 

                     W czasie pandemii KOŚCIÓŁ JEST ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA!  
Msze święte odprawiają tylkó kśięz a bez udziału wiernych. Kardynał Cóllinś udzielił wśzyśt-
kim wiernym dyśpenśy ód udziału w mśzy ś więtej w niedziele i ś więta nakazane. Oznacza tó,  
z e nie zaciągamy grzechu cięz kiegó nie będąc w niedzielę na Mśzy ś więtej. 

 
Nie ma obecnie spowiedzi poza nagłymi przypadkami w razie poważnej 
choroby.  
                                            Biuro parafialne jeśt dóśtępne wyłącznie telefónicznie   
                                            i e-mailówó w gódzinach urzędówania.  
 
Sakrament Chrztu móz e śię ódbyc  tylkó w óbecnóś ci ródzicó w i ś wiadkó w, natómiaśt   

                                 Sakrament Małżeństwa w óbecnóś ci tylkó ś wiadkó w. Pózóśtali pówinni ucześtniczyc                 
                                 przez telewizję parafialną. 
 
Pogrzeby odbywają się tylko na cmentarzu, móz e makśymalnie ucześtniczyc  10 óśó b.  
Móz na zamó wic  Mśze ś w. pógrzebówą i ucześtniczyc  przez telewizję parafialną lub póczekac   
z pógrzebem lub Mśzą ś więtą z ałóbną dó uśtania pandemii. 
 
                             Ponieważ w naszych kościołach nadal nie można celebrować Mszy św.  zachęcamy 

wiernych do modlitwy indywidualnej w domu.  Optymalnym wyjściem jest uczestnicze-
nie w transmisji Mszy św. online i przyjęcie Komunii św. duchowej. Jak przyjmuje śię 
kómunię duchówą? Kómunia duchówa pólega na wzbudzeniu w śwóim śercu górącegó pra-
gnienia zjednóczenia z Jezuśem tak i z takimi śamymi śkutkami, jak tó śię dzieje wó wczaś, gdy 
przyjmujemy Eucharyśtię w kóś ciele. 

Każda darowizna na ShareLife to skarb 
W ShareLife jesteśmy dumni z odpowiedzial-
ności i wiarygodności względem naszych hoj-
nych darczyńców. Utrzymując koszty admini-
stracyjne na poziomie 11% - jednym z najniż-
szych w sektorze non-profit – możemy w ten 
sposób przeznaczyć maksymalną kwotę na 
konkretne cele naszych agencji. 
 
                          To dziś,  7 czerwca przypada  

kolejna niedziela ShareLife. 

Bóg zapłać za Waszą hojność.  

Sytuacja Parafii 

ShareLife Pragniemy Przypomnieć Naszym Parafianom, że; 

WAŻNE -  
Msze święte z intencjami  zbiorowymi: 

Treś c  intencji bardzó próśimy śkładac  tylko 
przez telefon, ófiarę natómiaśt móz na wrzucic  
dó śkarbóny przy wejś ciu dó Biura Parafialnegó  

już bez treści intencji. 
 

10 czerwca Mśzy ś więtej zbiórówej nie będzie  

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - Refleksja Ojca Proboszcza  

Po 9 latach prowadzenia Parafii św. Maksymiliana Kolbe, O. Janusz Błażejak OMI ódchódzi z Parafii. Otrzymał óbediencję dó Parafii ś w. Kazimierza w Tóróntó, jakó Próbóśzcz.  
Decyzją przełożonych z dniem 1 września odchodzi również z Parafii O. Paweł Pilarczyk OMI, któ ry udaje śię na rók czaśu na dóśkónalenie języka angielśkiegó dó Prince Geórge, BC,  

w angielśkójęzycznej 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. Chętnych zapra-
szamy 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  

Z przykróś cią pragniemy póinfórmówac ,  
z e kśięz a Jezuici z Midland zdecydówali ó  
ódwółaniu w tym róku pielgrzymek naródówych 
dó Midland. Oznacza tó, że nie odbędzie się 
dóróczna pólónijna pielgrzymka w drugą  
niedzielę śierpnia dó Midland. W śwóim liś cie 
Fr. Michael Knox napisał:  

“I am sincerely sorry to say that this also  
means that, for this year, we are unable to 

host our cultural pilgrimages”. 

Z chwilą otwarcia kościoła będzie udzielany  
chętnym ródzinóm  Sakrament Pierwszej  
Komunii Świętej dla dzieci, w tygodniu, na 
Mszach wieczornych (jedno lub dwoje dzieci 
dziennie). Będzie trzeba zapiśac  śię, wybrac  dzien  
telefónicznie, w biurze parafialnym, u pani Magdy.  
Natómiaśt Pierwsza Komunia Święta grupowa 
dla pózóśtałych pó angielśku ódbędzie śię  
19 września, a w języku polskim 20 września.  
Sakrament Bierzmowania planujemy  
zórganizówac  w dwó ch grupach: pó pólśku i  
pó angielśku,  pód kóniec śierpnia.  

Sakrament I Komunii Świętej... 

W óśtatnim czaśie zainśta-
lówaliś my w naśzym kóś cie-
le nówą kamerę HD 4K, 
któ ra przekazuje dóśkónały,  
wyraz ny óbraz dó óglądania 
tranśmiśji nabóz en śtw i  
Mśzy ś więtych z naśzegó kóś cióła. Parafianie 
uz ywający starszych komputerów muszą 
zaktualizować swoje komputery.  

Nowa Kamera  

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 
có rka Melódy i Bernarda 
& Alexander Nowierski  
śyn Jólanty i Andrzeja 

 
Magdalena Kuna  

có rka  Barbary i Adama 
& Michael Richard Sybydlo, 

śyn Anny i Richard’a 
 

Dorota Elżbieta Klimczak  
có rka Elz biety i Ireneuśza  

& Redi Shaba  
śyn Fatmy i Bujara 

 
 

W przyśzłą niedzielę przypada  
Uróczyśtóś c  Bóz egó Ciała.  

Nieśtety z pówódu pandemii  
próceśja Bóz egó Ciała nie ódbędzie śię. 


