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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 3,5.7–12) 

Modlitwa Salomona o mądrość  

 
PSALM RESPONSORYJNY   

(Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129-130) 

Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.  

 

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8,28–30) 

Bóg przeznaczył nas,  

abyśmy byli podobni do Jego Syna  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA  (Mt 13,44-52) 

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci  

                    Wzajemne poszukiwanie 
Dzisiejsza przypowies ć  Jezusa przywołuje na 
mys l Pies n  nad pies niami, w kto rej oblubie-
nieć i oblubienića szukają się wzajemnie i z 
rados ćią odnajdują. Bo g jest jak skarb, ukryty 
w mojej duszy, osobie, z yćiu. Aby Go zdobyć , 
potrzebuję wybrać  Go ponad wszystko inne. 
Takz e i ja jestem dla Boga jak drogoćenna 
perła. On znalazł mnie i wydobył z głębiny 
grzećhu, płaćąć za mnie wszystkim, ćo miał, 
samym sobą, oddająć za mnie z yćie na krzy-
z u. Być  ućzniem Jezusa to takz e wybierać  
między dobrem a złem. To wćiąz  ućzyć  się 
wszystkiego na nowo od Jezusa. 
 
            Jezu, Ty szukasz mnie jako swojej  

drogocennej perły.  
Ja szukam Ciebie  

jako skarbu mojego życia. 

Poniedziałek 27 lipca   

8:00 za śp. Franciszka Rabiańskiego   

 - żona z dziećmi  

19:00 za śp. wnuczkę; Alicję Lewandowski,  

 oraz śp. męża; Henryka Bujnowskiego  

 i za śp. syna; Henryka Bujnowskiego   

 

Wtorek 28 lipca  

8:00 za śp. Anielę Sroka - córka z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji 18tych urodzin  

 Jakuba Kosiby z prośbą o dary Ducha 

 Świętego - dziadkowie 

 

Środa 29 lipca  

8:00 za śp. Stanisława Gawrona - córka z  

 rodziną 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 30 lipca   

8:00 za śp. Mariannę Molenda w 3cią  

 rocznicę śmierci  - córka  

19:00 za śp. Anielę i  Tomasza Koczwara 

 oraz za śp. Weronikę i Wawrzyńca

 Kuziora -  córka z rodziną  

 

Piątek 31 lipca   

8:00 za śp. Romualda Czarnotę - rodzina  

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla wnucząt na nowy rok szkolny 

 - babcia  

 

Sobota 1 sierpnia   

76 Rocznica Wybuchu  

Powstania Warszawskiego  

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego  

 oraz Rycerzy Niepokalanej  

17:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla Klaudii i Marcina - rodzice  

19:00 za śp. Bożenę i Andrzeja Rzyczniak  

 - rodzina  

 

Niedziela 2 sierpnia   

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Josepha, śp. Paulinę, śp. Edwarda 

 oraz za śp. Iris Chmiel i śp. Freda  

 Philchuk - rodzina  

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 za zmarłych z rodzin Hofman, Arabski  

 i Kołatek  

14:30 za śp. Annę Karp, Joannę Kryś oraz  

 za śp. Janinę i Jana Bodys - rodzina 

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla Katarzyny i  Sebastiana  

 w 1szą rocznicę ślubu - rodzice  

 

Tak już jest od 1984 roku, kiedy to Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła SIERPIEŃ - miesiącem trzeźwości Narodu (miesiącem abstynencji) czyli czasem ,  
w którym Kościół katolicki w Polsce zachęca wiernych (i nie tylko) do całkowitej abstynencji od alkoholu i narkotyków.  

Kościół zachęca wszystkich Polaków do świadectwa powstrzymania się od picia z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych.  

                               Pamiętajmy! Sierpień Miesiącem Abstynencji 

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 niej. 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  

 Msze święte są wciąż transmitowane we wszystkich kościołach online.  
 Kościoły są już otwarte dla wiernych, aby mogli uczestniczyć we Mszy świętej.  
Oćzywis ćie 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 s więte 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 powinnis my się udać . Ro wniez  sala parafialna jest przemieniona w kos ćio ł i 
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   Ojćowie przyjdą z Komunią 
s więtą. 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 z e jest to rodzen stwo to moz e być  więćej 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 ćzasie, w ciągu tygodnia tylko, prosimy z eby zapisywały się w biurze  
                                         parafialnym i  wybrały sobie odpowiednią datę.  

Otwarcie Kościoła w Czasie Pandemii 
i Rozporządzenia Rządu Prowincji Ontario; 
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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.  

Otrzymaliśmy wyraźne ostrzeżenie, 
że kościoły, które nie będą prze-
strzegały praw sanepidu będą po-
nownie zamknięte. 
 
Prosimy Wszystkich o zakładanie masek poza 
osobami, którym nie pozwala na to powód  
medyczny lub tych , u których maski  
Powodują lęk i niepokój  prowadzące do trudno-
ści w oddychaniu. 

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

Otoćzmy naszą modlitwą dzieći, kto re w tym 
tygodniu przyjmą po raz pierwszy  

Sakrament Eućharystii: 
                      Zuzanna Błażejowska 

                        Adriana Chambers  
Olivia Fialek 

Lena Frąckiewicz 
Wiktoria Orwiński  

Adam Talar 
Marta Zygmunt  

Różaniec prowadzi  
Róża 19 

Chrzty  

 
Olivia Addison Andrzejewska  

ćo rka Ady i Patryka  
 

Kamila Ines Meneses 
ćo rka Patryćji i Aarona  

 
Lucas Krystian Ramzia  
syn Renaty i Mićhała  

Pierwsza Komunia Święta 

         Sierpień  
Miesiącem Abstynencji 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
na sierpień – miesiąc abstynencji 2020 

      Tegoroćzny sierpien  pragniemy przez yć  w duchu wdzięczności Bogu za setną 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki kto rej Polska zaćhowała 
niepodległos ć , a jednoćzes nie uratowała Europę przed bolszewićką bezboz ną ideologią. Pamięć  
o zwyćięzćaćh z 1920 roku to nasz patriotyćzny obowiązek, a takz e powo d do dumy i do gorli-
wej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, ćo osłabia Polskę – ćzytamy w Apelu  
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na 
sierpien  – miesiąć abstynenćji. 
                     Zespo ł Konferenćji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzez wos ći i Oso b Uzalez nio-
nyćh podkres la, z e problemy alkoholowe dotykają większos ći Polako w. W ćiągu roku, przez 
legalnie sprzedawany alkohol, umiera kilkanas ćie tysięćy Polako w. „Z bo lem stwierdzamy, z e w 
przestrzeni publićznej lekćewaz ony jest problem nietrzez wos ći. Chore są zwyćzaje narodowe i 
rodzinne, kto re kultywują powszećhne uz ywanie alkoholu jako wyraz dobrego s więtowania i 
udanej zabawy. Chore jest prawo, kto re umoz liwia promowanie pijaćkiego stylu z yćia” – ćzyta-
my w Apelu podpisanym przez bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodnićząćego Zespołu. 
                     „Dobrowolna abstynenćja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłyćh, jest wy-
mownym s wiadećtwem troski o trzez wos ć  polskiego narodu. To s wiadećtwo z pewnos ćią po-
moz e wielu osobom uwikłanym w pijan stwo i alkoholizm wro ćić  na drogę wolnos ći. Jest to tez  
ćenny przykład dawany dziećiom, pokazująćy im, z e moz na ćieszyć  się z yćiem bez substanćji, 
kto re oszukują i zabijają na raty” – ćzytamy w Apelu Zespołu Konferenćji Episkopatu Polski  
ds. Apostolstwa Trzez wos ći i Oso b Uzalez nionyćh. 
                        Zaćhęćamy wszystkićh dorosłyćh, aby odwaz nie podjęli tę dećyzję, kto rej skutki są 
zawsze błogosławione. Jest to niezmiernie waz ne szćzego lnie w sytuaćji pandemii oraz rosną-
ćego bezroboćia i ubo stwa. Niećh jak najwięćej Polako w z odwagą powie: Nie piję, bo koćham. 
Nie piję, bo ćhćę dać  przykład trzez wego, odpowiedzialnego z yćia. Nie piję, bo jestem potrzeb-
ny moim bliskim w kaz dej ćhwili. Nie piję, bo pamiętam słowa bł. ks. Bronisława Markiewićza, 
z e ten, kto wyćhowuje dzieći i młodziez , a sięga po alkohol, kto rozpija dzieći i młodziez , ten jest 
zdrajćą narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, z e alkohol moz e zniewolić  kaz dego, bez względu na 
wiek, płeć , pozyćję społećzną ćzy wykonywany zawo d. Nie piję, bo pragnę ćieszyć  się wolno-
s ćią, kto rej fundamentem jest ćnota trzez wos ći. 
Niećh Bo g błogosławi tym wszystkim, kto rzy z rados ćią podejmą dećyzję o sierpniowej  
abstynenćji. Kroćzmy razem z Maryją drogą Chrystusowej wolnos ći do pełnego zwyćięstwa. 
Łomz a, dnia 1 ćzerwća 2020 r. 

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodnićząćy Zespołu KEP, ds. Apostolstwa Trzez wos ći  
i Oso b Uzalez nionyćh 

Odeszli do Pana  

S p. Monika Filipek, lat 43; 
s p. Liljana Kvesić, lat 50; 

s p. Stanisław Pergoł, lat 57; 
s p. Tadeusz Kawa, lat 63; 

s p. Lidia Chmielin ska, lat 66; 
         s p. Gladys Piotrowski, lat 69;  

Elz bieta Jaćuk, lat 73; 
 s p. Marian Karćhut, lat 82; 

s p. Ludmiła Czorniak, lat 84; 
Marćelino Ostrowski, lat 100; 

Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie, 
a Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci  

Pamiętajmy w naszyćh modlitwaćh o tyćh, kto rzy 
w najbliz szym tygodniu otrzymają sakramenty 
inicjacji, przyjmą bierzmowanie, oraz przystą-
pią do pełnej komunii z Kościołem Katolickim:  
 
Andrzej Studziński, Dawid Gunter, Jacob Bleau 
Jennifer Sandoval Penilla, Karina Anna Karyś,  
Katelyn Hanna, Klaudia Skłodowska,  
Maja Wasik, Marcio Blanc, Marek Zalwowski,  
Martine Piraino, Piotr Seniszyn, Rafał Wojtyła,  
Roger Young, Ryan Ackerman,  
Szymon Weizenbluth, Zofia Christensen 
  

Witamy ich z wielką radością  
i dziękujemy Bogu za ich obecność,  

która odnawia i wzmacnia  
naszą wspólnotę parafialną.  

Dziękujemy naszym oddanym katechetom 
programu RCIA, kto rzy pos więćili swo j ćzas 
i wysiłek na przygotowanie katećhumeno w 
i kandydato w do przyjęćia sakramento w:  

O. Marcin Serwin, O. Tomasz Jarosz,  
Dorota Ulman,  

Gabriela i Michał Kasprzak  
oraz Wojciech Opala.  

 
Dziękujemy,  

że dzielicie się swoimi talentami  
z naszą wspólnotą parafialną.   

RCIA i Podziękowania  


