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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 55,10–11) 

Skuteczność słowa Bożego 

 

PSALM RESPONSORYJNY   

(Ps 65,10abcd.10e–12.13–14) 

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.  
 

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8,18–23) 

Oczekujemy chwały 

 

EWANGELIA (Mt 13,1-23) 

Przypowieść o siewcy  

Żyć słowem Boga w codzienności 
Potrzeba wiele troski i uwaz nos ci, aby Słowo 
wypowiedziane przez Boga mogło wydac  
owoce w naszym z yciu. Aby z yc  Słowem w 
codziennos ci, potrzebujemy go słuchac , me-
dytowac  nad nim, modlic  się nim i kontem-
plowac  je. Kaz dy z tych etapo w modlitwy 
słowem Boz ym ma swoje przeszkody. Pod-
czas słuchania szatan na podobien stwo pta-
ko w wydziobujących ziarno będzie wyrywał 
z naszego serca Słowo, kto re Chrystus w nas 
zasiewa. W czasie medytacji będzie nas od-
straszał pustynią, zniechęceniem i oschło-
s cią, aby przypalic  w ogniu zawis ci kiełkują-
ce w nas Słowo. Gdy zechcemy modlic  się 
Słowem, będzie zagłuszał nasze serce zmar-
twieniami, rozproszeniami i tysiącem spraw 
do zrobienia. Jes li jednak nie ulegniemy z ad-
nej z tych trzech pokus, dos wiadczymy Boz ej 
obecnos ci, kto ra łagodnie otuli nas w czasie 
kontemplacji. I wyda błogosławione owoce 
dobra.  

Poniedziałek 13 lipca   

8:00 za śp. rodziców; Henrykę i Władysława 

 Błażejak  

19:00 za śp. Barbarę Kocjan oraz jej rodziców 

 Helenę i Zygmunta Lewowskich - mąż  

 

Wtorek 14 lipca  

8:00 za śp. Helenę i Stanisława Łukasik  

 w rocznicę śmierci - córka Alicja 

19:00 za śp. Marka Król i śp. Annę Wawrzyniec 

 - Król -  rodzina 

 

Środa 15 lipca  

8:00 za śp. Stanisława Cebulę w 13tą  

 rocznicę śmierci - żona z dziećmi  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 16 lipca   

8:00 za śp. Janinę Kopieć w rocznicę śmierci  

 - siostra Alicja 

19:00 dziękczynna z okazji urodzin Ojca 

 Janusza Błażejaka  

 za śp. Edwarda Kida w 5tą rocznicę  

 śmierci - żona i dzieci z rodzinami   

  

Piątek 17 lipca   

8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Franciszki Basta - córka z rodz. 

19:00 dziękczynna z okazji 13tych urodzin  

 Jakuba  - rodzice, brat i dziadkowie 

 

Sobota 18 lipca  

8:00 za śp. Stanisława Basak w 3cią rocznicę 

 śmierci - syn Jan z rodziną  

17:00 za śp. Kazimierza i Olgę Kowalczuk  

 - córka z rodziną   

19:00 za śp. Kazimierę i Kazimierza,  

 i za śp. Marcina Budziaka oraz za 

 zmarłych z rodziny  Budziak  - Irena  

 z rodziną  

 

Niedziela 19 lipca  

8:00 za śp. Mariana Leończuk - żona Danuta 

9:30 dziękczynna z okazji 10 rocznicy  ślubu 

 Justyny i Andrew z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo -  mama 

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 za śp. Aleksandrę Dzielską  oraz  

 za śp. Annę Błachuta - rodzina Niemiec 

14:30 za śp. Stanisławę i Edwarda Brozda  

 i śp. Czesława Wierzbickiego - dzieci  

 i wnuki  

19:00 za śp. Aleksandra Jabłońskiego - córka  

 z rodziną 

 

                       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.  

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 miejsc kultu. Co to oznacza dla nas,  
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. 
 
 Msze s więte będą jeszcze transmitowane we wszystkich kos ciołach online. W naszej parafii  
Msze s 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.  
Oczywis cie muszą byc  zachowane 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 s więte są sprawowane juz  według stałego harmonogramu, w naszej parafii. Tylko jedno 
wejście jest otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harcerze, Młodziez , czy tez  woluntariusze liczą 
wiernych i wskazują gdzie powinnis my się udac . Ro wniez  sala parafialna jest przemieniona w kos cio ł i 
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   Ojcowie przyjdą z Komunią 
s więtą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzo mocno zalecane jest, aby 
wszyscy wierni mieli na sobie maseczki ochronne w kościele, przez cały czas. Tylko jeden ministrant 
może posługiwać do Mszy świętej, chyba z e jest to rodzen stwo to moz e byc  więcej niz  jeden, oraz jeden 
lektor i szafarze. W kościele wierni  nie śpiewają pieśni dlatego tez  s piewniki zostały 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, prosimy z eby zapisywały się w biurze  

                                    parafialnym i  wybrały sobie odpowiednią datę.  
                                    Mamy pozwolenie od Kardynała Collinsa na I Komunię świętą w ciągu tygodnia.   

Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii 
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario; 

                        Intencje na Msze zbiorowe środowe prosimy składać telefonicznie  

Najszczersze podziękowania dla Wszystkich, którzy wspierają Ojców Oblatów naszej parafii darami żywności,  
Wielkie Bóg Zapłać za Waszą serdeczną hojność 

Listę Oczekujących na miejsce w reklamowej 
wkładce Biuletynu jest już otwarta. 

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  

 
 
 
 
 

i ZAPRASZAMY 

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 spowie-
dzi jest w ciągu tygodnia, 
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 prze-
strzegały praw sanepidu będą  
ponownie zamknięte. 

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

Rozpoczęła się już całodobowa  
Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Otoczmy naszą modlitwą dzieci, kto re w tym 
tygodniu przyjmą po raz pierwszy  

Sakrament Eucharystii: 
 

Camilla Jabłońska  
Maximilian Nieznalski  

Daniel Zdrada  
Jakub Zdrada  

 

Różaniec prowadzi  
Róża 17 

Spowiedź 

Pamiętajmy! 

   Pierwsza Komunia S więta grupowa  po angielsku odbędzie się 19 wrzes nia, a w języku polskim 20 wrzes nia.  

Księz a Jezuici z Midland poinformowali, z e z po-
wodu pandemii i ograniczen  z tym związanych,  
Sanktuarium Męczenniko w Kanadyjskich będzie 
w tym roku zamknięte dla wiernych.  Otwarcie 
Sanktuarium planowane jest dopiero na  
                            1 maja, 2021 roku. 

Reklama w Biuletynie  

Chrzty  

 
Maya Di Giovanni   

co rka Joanny i Jimmy’iego  
 

Emilian Lis Chodkiewicz  
syn Beaty i Marka  

Pierwsza Komunia Święta 

Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

Drodzy Przyjaciele Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II 
Nasze Centrum zostało zamknięte 17 marca, ze względu na Covid-19. Jest to stan tymczasowy i mamy wiel-
kie nadzieje, z e wkro tce będziemy mogli wznowic  naszą działalnos c . Jednak, w tym trudnym dla wszystkich 
okresie nie pro z nowalis my. Dzięki wolontariuszom i ludziom dobrej woli cały czas działamy. Zrobilis my 
porządki i małe kosmetyczne remonty. Nasze Centrum nie było dos c  długo remontowane i w obecnej chwili 
wymaga powaz nych inwestycji. W związku z tym, iz  Centrum utrzymuje się z wynajmu sal i pomieszczen , a 
w tej chwili jest zamknięte,  potrzebujemy Pan stwa ofiarnos ci i pomocy. Z tego względu zwracamy się z 
gorącą pros bą do Pan stwa o pomoc finansową w tym specyficznym okresie, uniemoz liwiającym nam  
włas ciwe funkcjonowanie.  
Jes li  z Pan stwa strony pojawi się chęc  do pomocy, na co ogromnie liczymy, to za pos rednictwem  
GoFundMe moz ecie Pan stwo wpłacac  s rodki pienięz ne.  Będziemy bardzo wdzięczni za kaz dego otrzyma-
nego dolara. Poszukujemy sponsoro w, fachowco w chętnych do pomocy w pracach renowacyjnych i ludzi z 
duz ym sercem, kto rym Centrum JP2 nie jest obojętne. Pragniemy przypomniec , z e pierwszym i jedynym 
włas cicielem Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II jest Fundacja Maksymiliana Kolbe w  
Mississauga. Tak więc przes wiadczenie, z e Centrum jest częs cią Parafii jest nieprawdziwe i w tym miejscu 
pragniemy to sprostowac . W statusie Fundacji jest zastrzez one prawo do własnos ci, kto re nie pozwala na 
sprzedaz  Polskiego Centrum Kultury, dopo ki w Kanadzie z yje chociaz  jeden Polak. 
Chcielibys my, aby Polskie Centrum Kultury pręz nie działało i było stałym miejscem spotkan  dla Polonii, co 
było pierwotnym zamiarem fundatoro w. Naszym marzeniem jest, aby serce polskiej emigracji nadal tętniło 
w naszym Centrum. Jestes my dumni z faktu, z e zrzeszamy i wspo łpracujemy z ro z nymi grupami polonijny-
mi. W budynku Centrum znajdują się: największa w Ameryce Po łnocnej Biblioteka Polska im. O. Stanisława 
Bąka OMI – promująca polską literaturę, kulturę i sztukę, kto ra jest prowadzona przez panie wolontariusz-
ki. Nauka języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, szkoła matematyki, informatyki dla 
senioro w i dorosłych, szkoła Modelarstwa Lotniczego im. Janusza Z urakowskiego, szkoła kodowania i pro-
gramowania „Bear,” szkoła Taekwondo, Polski Teatr „Centrum,” Polski Bank Polish Parishes Credit Union 
Limited, sklep z dewocjonaliami „Vaticano ” przedszkole Montessori, kręglarnia, czwartkowy Farmers  
Market oraz niedzielna kawiarnia Cultura, prowadzona przez Centrum. Siedzibę w Centrum mają ro wniez : 
Zespo ł Pies ni i Tan ca LECHOWIA, Stowarzyszenie Rycerzy Kolumba, Stowarzyszenie Gdan szczan, 
Polsko-Kanadyjski Klub Filatelisto w i Numizmatyko w „Trojak,” Polski Klub Seniora, Stowarzyszenie Pamięc  
i Prawda,  Klub Tenisa Stołowego, Stowarzyszenie im. F. Chopina, oraz Spotkania Teatralne Krzysztofa  
Jasin skiego. W naszej placo wce organizowane są liczne uroczystos ci, imprezy, festiwale, zabawy, bankiety, 
bale, koncerty, kabarety, wesela i stypy, a takz e spotkania, zebrania, kursy i inne atrakcje… 

Apelujemy do całej Polonii o pomoc i wsparcie finansowe. Wierzymy, że otworzą Państwo swoje 
serca i nie pozostaną obojętni. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę.  

 

https://www.gofundme.com/manage/wsparcie-dla--centrum-kultury-im-jana-pawla-II 
 

Serdeczne Bóg Zapłać! 


