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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 20, 7-9) 

Prorok poddany próbie 

 

PSALM RESPONSORYJNY   

(Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)) 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

 

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 12, 1-2) 

Rozumna służba Boża 

 

EWANGELIA  (Mt 16, 21-27) 

Jeśli ktoś chce pójść za Mną,  

niech się zaprze samego siebie 

Wierność Bogu  
wymaga ducha ofiary, kto ry obejmuje całego  
człowieka. Gdy tak się dzieje, całe z ycie chrzes cija-
nina, jak podkres la s w. Paweł, staje się liturgią, 
czyli rozumną słuz bą Bogu. Nie ogranicza się więc 
ona do ołtarza i s wiątyni, lecz obejmuje wszystkie 
dziedziny z ycia. Przychodzimy do kos cioła, aby 
uwielbic  Boga, kto ry objawił siebie w Jezusie  
Chrystusie; wychodzimy z kos cioła, aby Go głosic  
i o Nim niezłomnie s wiadczyc . Ta postawa potrze-
buje stałego rozeznawania, „co jest dobre, co Bogu 
miłe i co doskonałe”. Rozpoznajemy tutaj zna-
mienne stopniowanie, kto re wskazuje na coraz 
wyz szy poziom motywowanego miłos cią  
posłuszen stwa okazywanego Bogu.  
 

Poniedziałek 31 sierpnia  
8:00 za śp. Zofię i Antoniego Padłowskich 

 oraz zmarłych z ich rodzin - córka 

19:00 za śp. Jakuba Głowińskiego - rodzina  

Wtorek 1 września  

81 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 
8:00 za śp. Kazimierę Niedziałkowską w 11tą  

 rocznicę śmierci - córka   

19:00 dziękczynna z prośbą dalsze łaski  

 z okazji 20tej rocznicy ślubu Doroty 

 i Jason’a Skorupskich  

Środa 2 września  
8:00 za śp. Irenę Bronkowski oraz za  

 śp. Antoniego Szywałę - brat z rodziną 

19:00 Intencje Zbiorowe  

Czwartek 3 września  
8:00 za śp. Eugenię i Stefana Leończuk  

 - synowa  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o  

 błogosławieństwo Boże dla nich  

 - Apostolat Złota Róża 

Piątek 4 września   
8:00 za śp. Aleksandra, Michalinę, Zygmunta 

 i Mieczysława Lisek oraz za  

 śp. Aleksandrę Zarzeczną  

10:00 za śp. Agnieszkę i Jana Kawalec - rodzina 

19:00 za śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk  

 - rodzina  

Sobota 5 września   
8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego 

 i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 za śp. Krystynę Goc w 7mą rocznicę  

 śmierci - mąż 

19:00 dziękczynna z okazji urodzin Rozalii z 

 prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 

 oraz opiekę Matki Bożej  

Niedziela 6 września  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Marię i Józefa Bajon - wnuczka  

 z rodziną 

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

13:00 za śp. Edwarda Kuziorę w 12tą rocznicę 

 śmierci - żona z rodziną 

14:30 za śp. Cecylię i Mariana Budziak oraz  

 zmarłych z rodziny Czyżowicz - Irena  

 z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 z okazji 23ich urodzin Austen’ a  

 - rodzice 

 

      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.  

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.                     

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

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

Różaniec prowadzi  
Róża 24 

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  

Pożegnalna Refleksja   
Ojca Proboszcza Janusza Błażejaka OMI: 

Prace wykonane w naszej parafii miedzy 2011 i 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 Ś więtych; 
Pomnik Jana Pawła II; 
Krzyz  z pasją Pana Jezusa; 
Zakon czenie budowy Centrum Katechetycznego; 
Śtatua Ś 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 Ś 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 Ś 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 - DZIŚ ; 
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 oraz na kiermasz ksiąz ek organizo-
wany przez Bibliotekę Polską, kto ry potrwa do 
godziny 15:00.              Serdecznie zapraszamy!  

Chrzty  

Aleksander Capala  
syn Joanny i Arkadiusza  

 
Logan Daniel Dworakowski  

syn Wendy i Daniela 
 

Aurelia Marzena Serwin Lopes  
co rka Marzeny i Joshua 

 
Michael Anthony McVean  

syn Małgorzaty i Jeff’a  

Odeszli do Pana  

Geoffrey Christian Haslam - lat 29; 
Jordan Vogel - lat 37; 
Dorota Ściuk - lat 51; 

Małgorzata Orliński - lat 55; 
Wiesław Gościniak - lat  68; 

Władysława Wiesztort - lat 70; 
Tadeusz Sosnowski - lat 73; 
Xaverito Sequeira - lat 74; 

Witold Sokolski - lat 75; 
Joseph Pochodyniak - lat 76; 
Piotr Zajączkowski - lat 80; 

Janina Ślęzak - lat 89; 
Zofia Makowska - lat 95; 

 
Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać 

Panie,  
A Światłość Wiekuista Niechaj Im 

Świeci  

Drodzy Parafianie, przyszedł czas poz egnania z Parafią s w. Maksymiliana Kolbe. Mija dokład-
nie 9 lat mego pobytu w tej pięknej parafii. Przez ylis my wspo lnie wiele pięknych i cudownych 
chwil, wiele spotkan  z ciekawymi ludz mi i gos c mi, w tym czasie odwiedziło naszą parafię po-
nad ro z nych biskupo w czy tez  kardynało w, niech wspomnę s p. Kardynała Grocholewskiego,  
Abp Gądeckiego, kto ry był kilka razy, Abp Wacława Depo, Antoniego Długosza, kto ry 8 razy 
głosił rekolekcje dla dzieci oraz wielu innych. Po raz pierwszy odbyła się z Kanady transmisja 
Mszy s w. z naszego kos cioła na falach TV Trwam.  
Wreszcie mamy nowe centrum katechetyczne, salki na spotkania, nowe wejs cia do kos cioła, 
pomnik Boz ego Miłosierdzia, s w. Jana Pawła II, Matki Boz ej Fatimskiej, s w. Rodziny a co  
najwaz niejsze przepiękny krzyz  misyjny, gdzie Jezusa ramiona pragną przygarnąc  kaz dego i 
zbliz yc  do swego serca. Mamy nowe os wietlenie w kos ciele, windę, odnowioną salę parafialną, 
system nagłos nienia, Ołtarz Relikwii i wreszcie Pan Jezus wro cił na centralne miejsce w  
prezbiterium. 
Dziękuję wam za wasze dobre, rozmodlone serca, gdyz  tu mielis my kaz dego roku dodatkowe 
rekolekcje w paz dzierniku. Dziękuję Wam za waszą z yczliwos c  i wspo łpracę. Dziękuje wszyst-
kim Ojcom i Śiostrze. W tym miejscu chciałbym w szczego lny sposo b podziękowac  niezmordo-
wanej Radzie Parafialnej za ich cięz ką pracę na rzecz naszej parafii, a więc: Michałowi i Gabrieli 
Kasprzak, Krystynie i Śtanisławowi Reitmeier, Wojciechowi i Agacie Opala, Pawłowi i Dorocie 
Zając, Andrzejowi Dudkiewicz oraz Janowi Prymicz. Moje podziękowania kieruję ro wniez  na 
ręce Komisji Finansowej: Piotrowi Dejnicki, Władysławowi Guzda, Witoldowi Ulman oraz  
Maryli Śkibin skiej.  
Pragnę z głębi serca podziękowac  pracownikom Parafii za ich oddana pracę dla naszej parafii: 
Maryli Śkibin ski, Bronisławie Balin ski, Tadeuszowi Śiuda, Urszuli Hofman, Izabeli Kulaga,  
Magdzie Hofman. Naszym organistom: Henrykowi Olczak, Zdzisławowi Wieliczko,  
Bernadette Malinowski i Ani Piwowarczyk.  Dziękuję Ojcom i Śiostrze Karolinie. 
Pragnę ro wniez  podziękowac  Wszystkim za z yczenia, kartki, prezenty. Jestem naprawę  
Wszystkim ogromnie wdzięczny.   
Pamiętajcie moi Drodzy, to jest Wasz dom. Tu bije Wasze serce, to znajdziecie ukojenie swoich 
trosk i bo li. Nie bo jcie się tego miejsca, dbajcie i stroszcie się o ten dom jak o swo j własny.  
Jest to jedyny kos cio ł w Archidiecezji Toronto, kto ry codziennie jest otwarty 13 godzin od  
7:00 rano do 22:00, a kaplica wieczystej adoracji całą dobę. Proszę Was, ogarniajcie modlitwą 
Waszych kapłano w, bo dzis  naprawdę kapłanem byc  jest bardzo trudno. 

Wszystkim Wam jeszcze raz dziękuje za piękne 9 lat wspólnej wędrówki ku Bogu.  
Niech Bóg Wam błogosławi na dalsze lata waszej pielgrzymki do domu Ojca.  

Szczęść Wam Boże. 
 

O. Janusz Błażejak OMI 

KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO MILENIUM 
POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrzes cijan skiej informuje, z e 15 września mija termin 
składania podań na stypendia studenckie z Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej. 
Podania składamy na dokładnym wypełnionym formularzu, kto ry znajduje się na stro-
nie www.millenniumfund.ca 
O dotację mogą ubiegac  się studenci polskiego pochodzenia, kto rzy ukon czyli pierwszy rok studio w,  
studiujący na wyz szych uczelniach kanadyjskich.  Termin składania podań mija 15 września.   

Wszystkie podania oraz kompletnie wypełnione formularze  
należy przesłać do biura Milenium pocztą zwykłą nie później niż 15-go września.  

4.IX. - pierwszy piątek miesiąca  
5.IX - pierwsza sobota miesiąca  
6.IX - pierwsza niedziela miesiąca; 
           7:30 Naboz en stwo Ro z an cowe 
 oraz prywatna wymiana tajemnic po Mszy 


