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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 12,13.16–19) 

Dobroć Boga dla ludzi  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 86,5–6.9–10.15–16a) 

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,26–27) 

Duch Święty przychodzi z pomocą  

naszej słabości  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 13,24-43) 

Przypowieść o siewcy 

Pielęgnuj dobro 
Bó g jest dóbry i daje tylkó dóbró. Jezus 
mó wi nam dzis , z e u fundamentó w  
kaz dej działalnós ci Bóga jest dóbró.  
Złó przychódzi pó z niej i nie póchódzi ód 
Niegó. Częstó i my, pódóbnie jak słudzy 
góspódarza, pytamy: „Bóz e, dlaczegó 
chwast? Któ tó uczynił? Có teraz?”. Złó 
nami wstrząsa. Jezus nie chce, abys my 
kóntemplówali złó, kóncentrówali się na 
nim. Pan pragnie, abys my pielęgnówali 
dóbró, sami stając się ziarnem dóbra dla 
innych. 
 
Panie, tylko Ty możesz wyrwać z mojego 
serca chwast grzechu. Nie pozwól, proszę, 
aby niszczył on dobro, które we mnie  
zasiewasz. 

Poniedziałek 20 lipca   

8:00 za zmarłych z rodziny Wykowskich i  

 Cwalińskich  

 dziękczynna w 1szą rocznicę ślubu  

 Natalii i Tomasza Frelek z prośbą  

 o dalsze łaski  

19:00 za śp. Izabelę i Henryka Skwarka - Janina 

 

Wtorek 21 lipca  

8:00 za śp. Stanisława Demianczuk w  

 11 rocznicę śmierci - córka z rodziną 

19:00 za śp. Józefę i Stanisława Mucha  

 oraz za Rozalię i Józefa Żelek - Stefania 

 dziękczynna z okazji 50tej rocznicy ślubu 

 Barbary i Henryka Kwiecińskich  

 

Środa 22 lipca  

8:00 dziękczynna z okazji urodzin Siostry  

 Karoliny  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 23 lipca   

8:00 za śp. Barbarę Beyger - wnukowie  

19:00 za zmarłych z rodziny Tworek i Szyszka  

 - rodzina  

Piątek 24 lipca   

8:00 dziękczynna z okazji 25tej rocznicy  

 ślubu Stanisławy i Kazimierza Joniec 

19:00 za śp. rodziców Zofię i Czesława Pasiak  

 oraz śp. Janinę i Stanisława Nowotnik  

 - dzieci 

 

Sobota 25 lipca  

8:00 za śp. Ewelinę, Remigiusza i Zofię  

 i śp. Stanisława Kochańskich 

 i zmarłych z rodziny Szorc - siostra  

17:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla dzieci i wnuków -  rodzice  

19:00 za śp. Krzysztofa Kaczmarka - rodzice 

 i rodzina  

 

Niedziela 26 lipca  

8:00 za śp. Andrzeja Chruściel w 6tą rocznicę 

 śmierci - żona z dziećmi 

9:30 za śp. Marię Obrochta - Krystyna Dix  

 z rodziną  

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 dziękczynna z okazji urodzin Marka  

 Jeziorskiego z prośba o dalsze 

 błogosławieństwo Boże - rodzice 

14:30 dziękczynna z okazji 16tej rocznicy ślubu 

 Edyty i Jerzego z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże i opiekę  

 Matki Bożej  

19:00 za śp. Jerzego Ścieżka - żona i dzieci  

 

                       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  również  
umieszczone są skarbony 
oraz przy wyjściu z 
kościoła.   

Wielkie Bóg Zapłać za 
Waszą Ofiarność 
      i Wsparcie  
w tym trudnym czasie  

 Rząd Ontario pozwolił na otwarcie kościołów óraz miejsc kultu. Có tó óznacza 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 transmitówane we wszystkich kós ciółach ónline. W naszej parafii  
Msze s więte będą ódprawióne ó gódz. 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  zachówane nórmy 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 sprawówane juz  według stałegó harmónógramu, w naszej parafii. Tylko jedno 
wejście jest otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harcerze, Młódziez , czy tez  wóluntariusze liczą 
wiernych i wskazują gdzie pówinnis my się udac . Ró wniez  sala parafialna jest przemienióna w kós ció ł i 
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   Ojcówie przyjdą z Kómunią 
s więtą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzó mócnó zalecane jest, aby 
wszyscy wierni mieli na sóbie maseczki ochronne w kościele, przez cały czas. Tylko jeden ministrant 
może posługiwać do Mszy świętej, chyba z e jest tó ródzen stwó tó móz e byc  więcej niz  jeden, óraz jeden 
lektór i szafarze. W kościele wierni  nie śpiewają pieśni dlategó tez  s piewniki zóstały 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, prósimy z eby zapisywały się w biurze  

                                    parafialnym i  wybrały sóbie ódpówiednią 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  

Z Pulpitu 

Chętnych na miejsce w reklamowej wkładce 
Biuletynu 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 tygo-
dnia, 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  
przestrzegały praw sanepidu  
będą ponownie zamknięte. 

Kaplica Wieczystej Adoracji  
jest już otwarta  

i może w niej przebywać tylko 6 osób.  

Otóczmy naszą módlitwą dzieci, któ re w tym 
tygódniu przyjmą pó raz pierwszy  

Sakrament Eucharystii: 
 

Evan Corvinelli 
Maximilian Nowak 

Natalia Szulc 
Amelia Wrona 
Milena Wrona  

Różaniec prowadzi  
Róża 18 

Spowiedź 

Pamiętajmy! 

Księz a Jezuici z Midland póinfórmówali,  
z e z pówódu pandemii  

i ógraniczen  z tym związanych,  
Sanktuarium Męczennikó w Kanadyjskich 

będzie w tym róku zamknięte dla wiernych. 
Otwarcie Sanktuarium planówane jest dopiero 

na  1 maja, 2021 roku. 

Reklama w Biuletynie  

Chrzty  

 
Dominic Jetnor Smakaj  
syn Verónici i Jetnóra  

 
Mia Ela Suyao 

có rka Jeanette i Reggie’gó 

Pierwsza Komunia Święta 

Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II 

Drodzy Przyjaciele Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II 
Nasze Centrum zóstałó zamknięte 17 marca, ze względu na Cóvid-19. Jest tó stan tymczasówy i mamy wiel-
kie nadzieje, z e wkró tce będziemy mógli wznówic  naszą działalnós c . Jednak, w tym trudnym dla wszystkich 
ókresie nie pró z nówalis my. Dzięki wólóntariuszóm i ludzióm dóbrej wóli cały czas działamy. Zróbilis my 
pórządki i małe kósmetyczne remónty. Nasze Centrum nie byłó dós c  długó remóntówane i w óbecnej chwili 
wymaga pówaz nych inwestycji. W związku z tym, iz  Centrum utrzymuje się z wynajmu sali i pómieszczen ,  
a w tej chwili jest zamknięte,  pótrzebujemy Pan stwa ófiarnós ci i pómócy. Z tegó względu zwracamy się z 
górącą prós bą dó Pan stwa ó pómóc finansówą w tym specyficznym ókresie, uniemóz liwiającym nam  
włas ciwe funkcjónówanie.  
Jes li  z Pan stwa stróny pójawi się chęc  dó pómócy, na có ógrómnie liczymy, tó za pós rednictwem  
GóFundMe móz ecie Pan stwó wpłacac  s ródki pienięz ne.  Będziemy bardzó wdzięczni za kaz degó ótrzyma-
negó dólara. Pószukujemy spónsóró w, fachówcó w chętnych dó pómócy w pracach renówacyjnych i ludzi z 
duz ym sercem, któ rym Centrum JP2 nie jest óbójętne. Pragniemy przypómniec , z e pierwszym i jedynym 
włas cicielem Pólskiegó Centrum Kultury im. Jana Pawła II jest Fundacja Maksymiliana Kólbe w  
Mississauga. Tak więc przes wiadczenie, z e Centrum jest częs cią Parafii jest nieprawdziwe i w tym miejscu 
pragniemy tó spróstówac . W statusie Fundacji jest zastrzez óne prawó dó własnós ci, któ re nie pózwala na 
sprzedaz  Pólskiegó Centrum Kultury, dópó ki w Kanadzie z yje chóciaz  jeden Pólak. 
Chcielibys my, aby Pólskie Centrum Kultury pręz nie działałó i byłó stałym miejscem spótkan  dla Pólónii, có 
byłó pierwótnym zamiarem fundatóró w. Naszym marzeniem jest, aby serce pólskiej emigracji nadal tętniłó 
w naszym Centrum. Jestes my dumni z faktu, z e zrzeszamy i wspó łpracujemy z ró z nymi grupami pólónijny-
mi. W naszej placó wce órganizówane są tez  liczne uróczystós ci, imprezy, festiwale, zabawy, bankiety, bale, 
kóncerty, kabarety, wesela i stypy, a takz e spótkania, 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! 
 

Decyzją Rady Generalnej Sió str Misjónarek Chrystusa Kró la dla Pólónii ,  
pó 6 latach Siostra Karolina Szymkowiak MChR  

                              kończy posługę w naszej parafii i 
                 udaje się dó parafii s w. Eugeniusza De Mazenód,  

                   Serdeczne Bóg Zapłać Siostro Karolino za te sześć wspólnych lat!  
                          Dó naszej parafii natómiast  

                         ,z rózpóczęciem nówegó róku duszpasterskiegó,  
                                 przyjedzie Sióstra Halina Pieróz ak,  

któ rą pówitamy serdecznie w naszej wspó lnócie. 


