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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 22,19–23) 

Klucz domu Dawidowego 

 

PSALM RESPONSORYJNY   

(Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc) 

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.  

 

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 11,33–36) 

Hymn na cześć mądrości Bożej  

 

EWANGELIA  (Mt 16,13–20) 

 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego  

Wywiad Jezusa 
Jezus niczym wytrawny dziennikarz przeprowa-
dza wywiad ws ro d swoich ucznio w. Zaczyna od 
ogo lnego pytania:  
„Co mo wią ludzie? Kim według nich jest  
Syn Człowieczy?”. I tu pada wiele odpowiedzi. 
Kiedy jednak Jezus pyta bezpos rednio: „A według 
was, kim jestem?”, zapada milczenie. Odzywa się 
tylko Piotr, kto ry rozpoznał sekret Jezusa nie dzię-
ki własnym zdolnos ciom, lecz dzięki łasce od Boga. 
Gdyby dzis  Jezus nas zapytał: „Co mo wią o Mnie 
twoi sąsiedzi, znajomi, rodzina?”, mielibys my 
wiele do opowiadania. A jaka byłaby moja odpo-
wiedz , gdyby zapytał: „A kim jestem dla ciebie?” 

Poniedziałek 24 sierpnia  

8:00 za śp. Leokadię Świercz   

19:00 za śp. Władysława Krupkę 

 oraz za śp. Emila Krupka - Zofia 

 z rodziną 

 

Wtorek 25 sierpnia   

8:00 za śp. Roberta Wróblewskiego w 4tą  

 rocznicę śmierci - rodzice z rodziną  

19:00 z prośbą o Błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla Kristin 

 Mieczkowski  

 

Środa 26 sierpnia   

8:00 za śp. Danutę Rudnik - rodzina Ślęczków 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 27 sierpnia   

8:00 za śp. Katarzynę Sadowską - rodzice 

19:00 za  śp. Jana, Andrzeja i Józefa Skóbel  

 - siostra  

 

Piątek 28 sierpnia   

8:00 za śp. Eugeniusza Wieliczko - żona  

 i córka z mężem  

19:00 z prośbą o opiekę Matki Bożej z okazji 

 40tych urodzin Dominika oraz  

 o błogosławieństwo Boże dla niego  

 i jego rodziny - rodzice  

 

Sobota 29 sierpnia   

8:00 za zmarłych z rodziny Szabuniewicz  

 i Sosnowskich  

17:00 za śp. Sebastiana Jakubisiak  

 w 8mą rocznicę śmierci - rodzice,  

 rodzeństwo i rodzina  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 opiekę Matki Bożej i dary Ducha  

 Świętego dla Beaty, Sylwestra,  

 Alexandra i Jesse’ go. 

 

Niedziela 30 sierpnia   

8:00 za śp. Helenę i Stanisława Romasz  

 - syn z rodziną  

9:30 za śp. Marię i Jerzego Taborowskich  

 - dzieci i wnuki  

11:00 w intencji Par Obchodzących Rocznicę  

 Ślubu  

13:00 za śp. Stanisława Szabla i zmarłych 

 z rodziny Chabinka   

14:30 za śp. Piotra Karłuk w 20tą rocznicę  

 śmierci -  syn z rodziną 

19:00 za śp. Edwarda Kuziorę - żona  

 

      Po 9 latach prowadzenia parafii św. Maksymiliana Kolbe O. Janusz Błażejak OMI odchodzi z naszej Parafii. Otrzymał obediencję do Parafii s w. Kazimierza w Toronto na  
stanowisko Proboszcza. Decyzją przełoz onych, z dniem 1 wrzes nia, odchodzi z Parafii również O. Paweł Pilarczyk OMI, kto ry udaje się na rok czasu, na doskonalenie języka  

angielskiego do Prince George, BC, w angielskojęzycznej parafii. Nowym proboszczem Parafii św. Maksymiliana Kolbe został O. Jacek Nosowicz OMI,  
a za O. Pawła przyjdzie O. Piotr Dudek OMI. Oficjalne pożegnanie Ojca Proboszcza i Ojca Pawła odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia, w czasie sumy, o godzinie 11:00 rano. 

Serdeczne Bóg Zapłać za Posługę Duszpasterską w Naszej Parafii !! 
Ponadto odchodzi z naszej parafii Sr. Karolina Szymkowiak MChR. Pożegnanie Siostry Karoliny oraz O. Ludwika Stryczka odbędzie się  

w niedzielę, 30 sierpnia, o godzinie 11:00 rano. Jeśli ktoś chciałby złożyć ofiarę na misję w Kamerunie, dla O. Ludwika, to prosimy, aby wręczyć mu ją osobiście.                     

 Msze święte są wciąż transmitowane we wszystkich kościołach online.  
 Kościoły są już otwarte dla wiernych, aby mogli uczestniczyć we Mszy świętej.  
W kościele miejsca  gdzie możemy siedzieć są 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. 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.  
 Chrzty święte są indywidualnie i odbywają się  poza Mszą świętą. 

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.  

Sposobność  do spowiedzi jest w ciągu  
tygodnia, tylko w salkach Sr. Faustyny,  

św. Eugeniusza i Br. Antoniego, w godzinach 
18:00  do 19:30. 

Otrzymaliśmy wyraźne ostrzeżenie, że 
kościoły, które nie będą przestrzegały 
praw sanepidu będą ponownie 
 zamknięte. 

Różaniec prowadzi  
Róża 23 

Chrzty  

Weronika Gabriela Lipiec  
co rka Agnieszki i Łukasza  

 
Aleksandra Rzepa  

co rka  Natalii i  Mateusza  
 

                  Nolan Artur Szpila  
              syn Aleksandry i Artura 

 
      Kajetan Frederick Wiśniewski 
                     syn Patsy i Pawła 

 Claudia Podolak, 
co rka  Małgorzaty & Jana 

& Mark Włodarczyk syn Marioli & Kazimierza 
  

Preetkamal Kaur Khattra, 
co rka  Surinder & Majit 

& Mariusz Ilnicki, syn Bogusławy & Jerzego 
  

Olga Suszek, 
co rka  Beaty & Sławomira 

& Mateusz Wawrzyszko  syn Małgorzaty & Pawła 
  

Caroline Jankowski, 
co rka  Teresy i Zygmunta  

         & Alexander Dougall syn  Lynn  i Charlie’go 

 Śluby  
Wielkie Bóg zapłać za  
ofiary składane na nasz  
kościół.  Z całego serca  
dziękujemy za Wasze wsparcie  
w tym jakże trudnym dla nas  

wszystkich czasie.  

Intencje na środowe Msze zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie  

O. Piotr Dudek OMI  
urodził się 24 czerwca  
1971 roku,  w Zdun skiej 
Woli – mies cie  urodzin  
s w. Maksymiliana Kolbe.  
W 1990 roku, po ukon - 
czeniu liceum o profilu 
biologiczno-chemicznym, 
rozpoczął oblacki nowicjat 
na S więtym Krzyz u, a rok 

po z niej studia w seminarium w Obrze. Jako diakon 
odbył staz  pastoralny na Ukrainie, gdzie otrzymał 
s więcenia kapłan skie w Kijowie, z rąk Nuncjusza 
Apostolskiego. Po dziewięciu latach pracy w 
Kos ciele na Ukrainie przybył do Kanady, gdzie 
słuz ył w parafiach miejskich i indian skich rezerwa-
tach. Przez ponad dwa lata pracował ro wniez  w 
USA. Lubi czytac  i podro z owac .  

Powitajmy serdecznie Ojca Piotra  

Parafia św. Maksymiliana Kolbe powita: 

O. Jacek Nosowicz OMI urodził 

się  24 paz dziernika 1963 roku.  
Rok 1984 to początek jego  
oblackiego prenowicjatu w  
Markowicach, potem był  
nowicjat na S więtym Krzyz u i 
pierwsze s luby zakonne złoz one 
w dniu 8 wrzes nia 1986 roku. 
Studia filozoficzno-teologiczne w 

Obrze oraz sakrament kapłan stwa przyjęty  
20 czerwca 1992 roku, kto ry uzdolnił go do 
pełnienia posługi duchowej, kto rą rozpoczął jako 
wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najs więtszej 
Maryi Panny w Łebie. W roku 1993 wyslano  
O. Jacka na staz  pastoralny i naukę języka do 
Francji, a rok po z niej oddelegowano go do do 
pracy misyjnej w Kamerunie. Przez siedem lat był 
proboszczem w Salcombe w diecezji Yokadouma – 
zamieszkałej w większos ci przez Pigmejo w.  
W roku 2001 O. Jacek zostaje proboszczem w 
Sanktuarium Matki Boskiej w Figuil , w diecezji 
Garoua na po łnocy Kamerunu. Rok 2003 przynosi 
nowe zadania: obediencje do Prowincji 
Wniebowzięcia NMP w Kanadzie.  
Najpierw pracuje w parafii S w. Maksymiliana  
w Mississauga, a od wrzes nia 2004 roku ,w parafii  
s w. Kazimierza w Toronto. Następnie, do roku 
2011, był proboszczem w parafii s w. Kazimierza w 
Vancouver i na następne szes c  lat znow powro cił 
do s w. Kazimierza, w Toronto, juz  jako proboszcz.  
25 rok jego kapłan stwa przynosi kolejną zmiane,  
O. Jacek udaje sie do Winnipeg do parafii S więtego 
Ducha.  W tym roku otrzymał obediencję do naszej  
parafii na stanwisko Proboszcza.  

Od 1996 roku Siostra Halina 
Pierożak MChR nalez y do 
Zgromadzenia Sio str  
Misjonarek Chrystusa Kro la dla 
Polonii Zagranicznej. W roku 
2003 ukon czyła studia teolog-
iczne na Uniwersytecie Adama  
Mickiewicza w Poznaniu.  
Jako katechetka pracowała w kilku szkołach w 
Polsce, w latach 2009 - 2016 katechizowała dzieci 
i młodziez  w Zespole Szko ł przy Ambasadzie RP , 
w Atenach. W roku 2016 rozpoczęła pracę w  
Wielkiej Brytanii. Pracowała jako katechetka w 
sobotniej Szkole Polskiej Putney - Wimbledon, 
oraz w Szkołach Polskich Blackburn i Accrington. 
Teraz , decyzją Rady Generalnej Sio str   
Misjonarek  Chrystusa Kro la dla Polonii, 
przyjedzie do naszej parafii.  

Serdecznie witamy Siostrę Halinę  

To dziś żegnamy Ojca Proboszcza Janusza Błażejaka OMI  
i Ojca Pawła Pilarczyka OMI, 

a to prace wykonane w naszej parafii w latach 2011 - 2020 

2011 
Remont biur parafialnych; 
Generalny remont trzech łazienek w kos ciele; 
Naprawa zamko w drzwiowych i ujednolicenie  
systemu; 

2012 
Remont piwnicy na plebanii; 
Nowe okna w biurach, salkach parafialnych i na  
plebanii, w sumie wymieniono 45 okien; 
Remont korytarza w sali parafialnej,  
wymiana sufito w i os wietlenia;  
Pos więcenie pomnika Boz ego Miłosierdzia; 

2013 
Dodatkowy konfesjonał w korytarzu kos cioła; 
Łazienki dla niepełnosprawnych w korytarzu sali 
parafialnej; 
Modernizacja os wietlenia w sali parafialnej 
(energooszczędne); 
Winda; 
Nowy parkiet w sali parafialnej; 
Rozpoczęcie budowy Centrum Katechetycznego; 
                                              2014 
Renowacja salki Brata Antoniego; 
Nowy system telefoniczny w biurach; 
Wymiana płaskiego dachu na kos ciele; 
Ołtarz Relikwii S więtych; 
Pomnik Jana Pawła II; 
Krzyz  z pasją Pana Jezusa; 
Zakon czenie budowy Centrum Katechetycznego; 
Statua S więtej Rodziny przy nowym wejs ciu; 
Renowacja wiez y kos cielnej; 
Piaskowe okno witraz owe Dobrego Pasterza w  
nowym wejs ciu; 

2015 
Instalacja systemu bezpieczen stwa w kos ciele 
Zagospodarowanie pokoju przeznaczonego na  
archiwum i poradnię rodzinną; 
Odnowienie salki konferencyjnej w biurze  
parafialnym; 

2016 
Nowa fotokopiarka; 
Gruntowny remont kuchni parafialnej; 
Modernizacja prezbiterium w kos ciele: usunięcie 
głos niko w z nad ołtarza; nowa wykładzina, obicia 
na krzesłach, nowy ołtarz zrobiony z ołtarza uz y-
wanego w czasie S wiatowych Dni Młodziez y,  
w 2002 roku, przez s w. Jana Pawła II, pulpit,  
chrzcielnica, tabernakulum; 
Nowe nagłos nienie w kos ciele; 
Rozbudowa wejs cia do kos cioła od strony Krzyz a 
Misyjnego; 

2017 
Nowe nagłos nienie w sali parafialnej; 
Pos więcenie nowego wejs cia do kos cioła od strony 
krzyz a, pomnika S więtej Rodziny oraz figura  
Matki Boz ej Fatimskiej; 
Wymiana okien w sali parafialnej; 
Wymiana asfaltu na parkingu; 

 
2018 

Wymiana os wietlenia w kos ciele; 
Wymiana dwo ch klimatyzatoro w; 

2019 
Modernizacja kuchni na plebanii; 
Renowacja stacji Drogi Krzyz owej w  
Parku Ro z an cowym; 
Wymiana podłogi i odnowienie sali parafialnej; 
Instalacja podgrzewanego wejs cia do  
Kaplicy Wieczystej Adoracji i sali parafialnej; 

2020 
Wymiana tapicerki na klęcznikach; 
Wymiana wykładziny na płytki na schodach do 
kos cioła; 
Na dniach będzie zainstalowane nowe os wietlenie 
krzyz a na kos ciele oraz nowy elektroniczny  
billboard przed kos ciołem, kto ry na biez ąco będzie  
informował o wydarzeniach w naszej parafii. 
 

30. XIII. 2020  
Dodatkowa składka  

przeznaczona będzie  
na remonty  

naszego kościoła  
Z całego serca dziękujemy 

za Wasze Wsparcie  

Katolicka Szkoła Podstawowa Quo Vadis  
ogłasza zapisy na rok szkolny 2020-2021.  

Quo Vadis jest jedyną w swoim rodzaju prywatną, 
katolicką placo wką oferującą w pełni dwujęzyczny, 

polsko-angielski program.  
Wejdz  na  stronę ;  

www.quovadisschool.ca 
by dowiedziec  się więcej  

Centrum Kultury im. Jana Pawła II 
W niedzielę, 30 sierpnia 2020,  o godzinie 9:00 
otwieramy nowy bar w Club Room,  natomiast o 
12:15  zapraszamy wszystkich Pan stwa na mały 
poczęstunek. W tym samym dniu, w korytarzu, 
odbędzie się ro wniez  kiermasz ksiąz ek organizo-
wany przez Bibliotekę Polską, kto ry potrwa do 
godziny 15:00.              Serdecznie zapraszamy!  


