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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Za 9,9–10) 

Król pokoju  

 
PSALM RESPONSORYJNY   

(Ps 145,1–2.8–9.10–11.13cd–14) 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,9.11–13) 

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała,  

będziecie żyli  

 

EWANGELIA (Mt 11,25–30) 

Jezus łagodny i pokorny sercem  

Wszystko jest darem. 
Wielu ludzi z yje z nie do kon ca uś wiadomio-
nym lękiem w śercu: „A jeś li Bo g mi to zabie-
rze?”. To ci, kto rzy nośzą w śobie obraz za-
zdrośnego Boga, kto ry odbiera nam rzeczy 
czy ośoby, na kto rych nam najbardziej w 
z yciu zalez y. Jeśt to oczywiś cie fałśzywy ob-
raz Boga. Prośtuje to śam Jezuś, dzieląc śię z 
nami śwoim doś wiadczeniem, kto re jeśt z ro -
dłem Jego radoś ci: „Mo j Ojciec przekazał Mi 
wśzyśtko!”. To radośny okrzyk Syna obdaro-
wanego przez Ojca. Miłoś c  nie zabiera nigdy. 
Ona moz e tylko dawac , ofiarowywac  i przyj-
mowac . Moz e takz e zapraśzac  do pozośta-
wienia czegoś , co śzkodzi lub prześzkadza w 
rozwoju. Jeśt to jednak zaprośzenie, a nie 
przymuś. Przez ywając z ycie jako dar od  
Boga, śtaje śię ono nawet poś ro d trudo w i 
zmagan  o wiele łatwiejśze i lz ejśze. 
Jezu, pomóż mi, bym szedł przez życie z Tobą i 
przeżywał je jako dar od Boga.  

Poniedziałek 6 lipca   

8:00 za śp. brata  i bratanicę; Tadeusza i 

 Monikę - rodzina 

19:00 za śp. Annę i Andrzeja Wronę - córka  

 z rodziną 

 

Wtorek 7 lipca  

8:00 za śp. Franciszka Kobylarz - kuzynki 

 z rodzinami 

10:00 w intencji Klubu Seniora 

19:00 dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu  

 Anny i Leszka z prośbą o opiekę Matki 

 Bożej i potrzebne łaski  

 

Środa 8 lipca  

8:00 za śp. Genowefę i Stanisława Basiaga 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 9 lipca   

8:00 dziękczynna z okazji urodzin Anny  

 z prośbą o dalsze błogosławieństwo  

 Boże - rodzina 

19:00 za śp. Stanisławę i Zygmunta  

 Myszkowskich - rodzina   

 

Piątek 10 lipca   

8:00 dziękczynna z okazji 101 urodzin  

 Aleksandra Wróblewskiego 

19:00 za śp. Czesławę i Tadeusza Gondek 

 - syn z rodziną 

 

Sobota 11 lipca  

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla Aleksandry  

 i Tadeusza  

15:30 ślub: Kornelia Kusy i Krzysztof Kozielec  

17:00 za śp. Leontynę Kosmala  -  rodzina  

19:00 za śp. Beatę Konaszenko w 5tą  

 rocznicę śmierci - rodzice  

 

Niedziela 12 lipca  

8:00 za śp. Karola Kurpaska - żona i dzieci 

 z rodzinami    

9:30 za śp. Mieczysława Basta w 1szą rocznicę 

 śmierci -  córka z rodziną 

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 za śp. Kazimierza Stec i jego rodziców -  

 Janina  

14:30 dziękczynna z otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze Boże błogosławieństwo  

 dla rodziny Góreckich  

19:00 za zmarłych rodziców i rodzeństwo  

 z obojga stron 

 

                        
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 miejśc kultu. Co to oznacza dla naś,  
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. 
 
 Mśze ś więte będą jeśzcze tranśmitowane we wśzyśtkich koś ciołach online. W naśzej parafii  
Mśze ś 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.  
Oczywiś cie muśzą byc  zachowane normy prześtrzeni. 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. 
 Mśze ś więte śą śprawowane juz  według śtałego harmonogramu, w naśzej parafii. Tylko jedno 
wejście jest otwarte, to od strony krzyża. Rada Parafialna, Harcerze, Młodziez , czy tez  woluntariuśze liczą 
wiernych i wśkazują gdzie powinniś my śię udac . Ro wniez  śala parafialna jeśt przemieniona w koś cio ł i 
bezpośrednio z kościoła będzie odbywała się transmisja Mszy świętej.   Ojcowie przyjdą z Komunią 
ś więtą. Pozostali mogą uczestniczyć na parkingu w samochodach. Bardzo mocno zalecane jeśt, aby 
wśzyścy wierni mieli na śobie maseczki ochronne w kościele, przez cały czas. Tylko jeden ministrant 
może posługiwać do Mszy świętej, chyba z e jeśt to rodzen śtwo to moz e byc  więcej niz  jeden, oraz jeden 
lektor i śzafarze. W kościele wierni  nie śpiewają pieśni dlatego tez  ś piewniki zośtały uśunięte 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 śzym czaśie, w ciągu tygodnia tylko, prośimy z eby zapiśywały śię w biurze  

                                    parafialnym i  wybrały śobie 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  

Z Pulpitu  

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  

 
 
 
 
 

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. 

Pragniemy przypomnieć, że w czasie pandemii 
nadal istnieje dyspensa od fizycznego uczestni-
czenia we Mszy świętej. w kościele, ale jesteśmy 
zobowiązania do uczestniczenia w niej za pomo-
cą TV lub online. Wiadomo, z e nie wśzyścy od razu 
będą mogli przybyc  do koś cioła ze względu na ogra-
niczoną iloś c  miejśc.  Jeśzcze muśimy przetrwac  tych 
kilka najbliz śzych mieśięcy, dlatego prośzę Waś o 
cierpliwoś c , o wyrozumiałoś c  ,o wza-
jemny śzacunek i podporzadkowanie 
śię wymogom śanepidu. 
Otrzymaliśmy wyraźne ostrzeże-
nie, 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.  

Rozpoczęła się już też całodobowa  
Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Podejmujemy na nowo  
swoje dyżury Adoracji w kaplicy. 

            W sobotę, dnia 15 sierpnia, 2020,  
Paweł Jan Stankiewicz przyjmie ś więcenia ka-
płan śkie w Katedrze Chryśtuśa Kro la, w Hamilton, 
Ontario. Ktokolwiek wiedziałby o prześzkodach  
kandydata do ś więcen , prośzony jeśt o kontakt  
z kancelarią parafialną. 
              Otaczajmy Pawła Jana Stankiewicza 
                                 swoją modlitwą  
                        i Szczęść Boże kandydatowi. 
 

Otoczmy naśzą modlitwą dzieci, kto re w tym 
tygodniu przyjmą po raz pierwśzy  

Sakrament Eucharyśtii: 
 

Vanessa Garcia  
Daniel Dutkiewicz 

Anielka Tsyaska  
Elizabeth Rachwał 
Isabelle Strecker  

Święcenia Kapłańskie  

Różaniec prowadzi  
Róża 16 

Spowiedź 

Pamiętajmy! 

Pierwśza Komunia S więta grupowa  
po angielśku odbędzie śię  

19 wrześ nia, a w języku polśkim 20 wrześ nia.  

Serdeczne podziękowania  
dla Pani Anny Krzyczewski 

oraz Siostry Karoliny   
za uśzycie i zaaranz owanie 

pięknych dekoracji do  
Sakramentu Pierwśzej Komunii S więtej . 

   Wielkie Bóg Zapłać  
za hojne dzielenie śię talentem,  

kto re śprawia, z e te dni śą 
tak wyjątkowe dla dzieci  

Kśięz a Jezuici z Midland poin-
formowali, z e z powodu  
pandemii i ograniczen   
z tym związanych,  
Sanktuarium Męczenniko w             
 Kanadyjśkich będzie w tym 
roku zamknięte dla wiernych.   
Otwarcie Sanktuarium  

                                   planowane jeśt dopiero na  
                                  1 maja, 2021 roku. 
  

Pielgrzymki 

Reklama w Biuletynie  

Chrzty  

 
Adrian Franciszek Dobrowolski  

śyn Anety i Wieśława  
 

Valentina Styrczula -  Montecinos 
co rka Dominiki i Hektora  

 
Benedict Adam Wojciechowski  

śyn Anny i Matthew  

Pierwsza Komunia Święta 

Podziękowanie  

Serdeczne Bóg Zapłać Rodzinie 
Kida, właścicielom sklepu  

Eddies European Meat  
and Deli Market,  
za ich hojne dary  

żywnościowe dla Ojców,  
w tym ciężkim czasie. 

 

Dziękujemy Pięknie  
za Waszą Pomoc! 


