
9 SIERPNIA 2020                                                         XIX NIEDZIELA ZWYKŁA             VOL. 41 NR 32 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 19,9a.11–13) 

Bóg objawia się Eliaszowi  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 85,9ab–10.11–12.13–14) 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.  
 

DRUGIE CZYTANIE  (Rz 9,1–5) 

Izrael jest ludem Bożym  

 

EWANGELIA  (Mt 14,22–33) 

Jezus chodzi po jeziorze  

Jezus jest Panem niemożliwego.  

Przychodzi w środku nocy do uczniów walczą-
cych z burzą na jeziorze. Piotr chce być blisko 
Jezusa. Prośba ta może wydawać się dziwna, 
wręcz wyzywająca czy nawet trochę bezczelna, 
jednak Jezus wysłuchuje jej. Pozwala apostoło-
wi na niezwykłe przekroczenie granic własne-
go rozumu, lęku i sił natury. Piotr jednak w 
pewnym momencie wątpi i zaczyna tonąć.  
Jezus natychmiast go wyławia z odmętów.  
Sytuacja ta pokazuje apostołowi, że niemożli-
we jest przestrzenią działania Boga, a nie zdo-
byczą człowieka. Niemożliwe jest osiągalne 
jedynie przez wielką ufność i pokorę.  

Poniedziałek 10 sierpnia  

8:00 za śp. Elżbietę i Filipa Prelich - córka  

 z rodziną  

 za śp. Helenę Sieradzki - syn Wojciech  

19:00 za śp. Iwonę Dudek w 1szą rocznicę

 śmierci oraz za śp. Bronisławę i 

 Feliksa Dudek - dzieci z rodzinami 

  

Wtorek 11 sierpnia   

8:00 za śp. Lidię Labęda - mąż 

19:00 za śp. Irenę Kaczmarek w 6tą rocznicę 

 śmierci -  dzieci  

 

Środa 12 sierpnia   

8:00 za śp. Jerzego Pytka w 2gą rocznicę 

 śmierci -  żona i rodzina 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 13 sierpnia   

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 dla dzieci, wnuków i prawnuczki  

 - rodzice i babcia  

19:00 za śp. Antoniego Wołoszczak w 3cią 

 rocznicę śmierci - dzieci z rodziną 

  

Piątek 14 sierpnia   

8:00 dziękczynna z okazji 10tej rocznicy  

 ślubu Agaty i  Sebastiana z prośbą 

 o potrzebne łaski dla nich  

19:00 za Parafian i Dobrodziejów 

 

Sobota 15 sierpnia   

8:00 w intencji Panu Bogu wiadomej dla  

 synów - matka  

17:00 dziękczynna z okazji 99tych urodzin 

 Julii Wróblewskiej  

19:00 za śp. Annę Karp -  syn z rodziną  

 

Niedziela 16 sierpnia   

8:00 za śp. Krystynę Kocjan w 2gą rocznicę  

 śmierci oraz za jej zmarłych  rodziców  

 Marię i Wacława Czerenko - mąż 

9:30 za śp. Marię i Jana Cisek  

11:00 Dziękczynna w 25 rocznicę otwarcia  

 Kaplicy Wieczystej Adoracji z prośba 

 o błogosławieństwo Boże i dalsze 

 łaski dla Wszystkich Adorujących   

  W intencji wszystkich członków  

 Polish Parishes Credit Union  

 św. Stanisława i św. Kazimierza  

 z okazji 75 rocznicy powstania  

 100 lecie Bitwy Warszawskiej -  

                                   Cud nad Wisła 

13:00 dziękczynna z okazji 16tych urodzin  

 Pawła z prośbą o dary Ducha Świętego 

 i opiekę Matki Bożej na dalsze lata  -  

 rodzina 

14:30 za śp. Tadeusza Bełz - rodzina 

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski  

 z prośbą o błogosławieństwo Boże 

 dla Heleny i Jana  

 

      Po 9 latach prowadzenia parafii św. Maksymiliana Kolbe O. Janusz Błażejak OMI odchodzi z naszej Parafii. Otrzymał obediencję do Parafii ś w. Kazimierza w Toronto na  
śtanowiśko Probośzcza. Decyzją przełoz onych, z dniem 1 wrześ nia, odchodzi z Parafii również  O. Paweł Pilarczyk OMI, kto ry udaje śię na rok czaśu na dośkonalenie języka  

angielśkiego do Prince George, BC, w angielśkojęzycznej 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. 

 
Ponadto odchodzi z naszej parafii Sr. Karolina Szymkowiak MChR. Pożegnanie Siostry Karoliny oraz O. Ludwika Stryczka odbędzie się również 

w niedzielę, 23 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.  
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, 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; 

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 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. 
 
Prosimy Wszystkich o zakładanie 
masek poza osobami, którym nie po-
zwala na to powód medyczny lub tych, 
u których maski powodują lęk i niepo-
kój  prowadzące do trudności  
w oddychaniu. 

14 sierpnia 2020 obchodzimy  
25 Rocznicę  

Otwarcia Kaplicy Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu 

Od momentu utworzenia Kaplicy Miłosierdzia 
Bożego w 1995 roku, adoracja Najświętszego 
Sakramentu odbywa się 24 godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu. Osoby z wielu okolicz-
nych parafii zapisały się na stałe godziny  
adoracji, dzięki czemu w kaplicy nieustannie 
ktoś się modli. Miejsce to jest szczególnym 
darem od Boga.  I Ty możesz dołączyć do  
adorujących. Informacje znajdują się na stro-
nie internetowej  naszej parafii. Zapraszamy! 

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

Sakrament Eucharyśtii: 
Anthony Aiello 
Kamil Barton 

Natalie Boczkowski 
Julia Gockiewicz  

Victoria Krzepton  
Henry Matonog 

                      Emma Palferro 
                        Damian Szyszkowski 

                      Maximilian Wojciechowski 

Różaniec prowadzi  
Róża 21 

Chrzty  

Sebastian Jonathan Bowers 
śyn Anny i Jonathan’a  

 
Lilly Elizabeth Jajkowski  

co rka Ż anety i Rafała   
 

Dominik Jancarek  
              śyn Hanny i Jiri  
 

  Ethan Alexander Kania  
śyn Julii i Paul’a  

 
Elena Maria Szerszeń  
co rka Natalii i Krzyśztofa  

         Sierpień Miesiącem Abstynencji 

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

      Tegoroczny śierpien  pragniemy przez yc  w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad 
Wisłą, dzięki kto rej Polśka zachowała niepodległoś c , a jednocześ nie uratowała Europę przed bolśzewicką bezboz ną ideologią. Pamięc  o zwycięz-
cach z 1920 roku to naśz patriotyczny obowiązek, a takz e powo d do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wśzyśtkim, co ośła-
bia Polśkę – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na śierpien  – mieśiąc 
abśtynencji. 
                             Żachęcamy wśzyśtkich dorośłych, aby odwaz nie podjęli tę decyzję, kto rej śkutki śą zawśze błogośławione. Jeśt to niezmiernie waz -
ne śzczego lnie w śytuacji pandemii oraz rośnącego bezrobocia i ubo śtwa. Niech jak najwięcej Polako w z odwagą powie: Nie piję, bo kocham. Nie 
piję, bo chcę dac  przykład trzez wego, odpowiedzialnego z ycia. Nie piję, bo jeśtem potrzebny moim bliśkim w kaz dej chwili. Nie piję, bo pamiętam 
śłowa bł. kś. Broniśława Markiewicza, z e ten, kto wychowuje dzieci i młodziez , a śięga po alkohol, kto rozpija dzieci i młodziez , ten jeśt zdrajcą 
narodu i wiary. Nie piję, bo wiem, z e alkohol moz e zniewolic  kaz dego, bez względu na wiek, płec , pozycję śpołeczną czy wykonywany zawo d.  
Nie piję, bo pragnę cieśzyc  śię wolnoś cią, kto rej fundamentem jeśt cnota trzez woś ci. 

Niech Bo g błogośławi tym wśzyśtkim, kto rzy z radoś cią podęli decyzję o śierpniowej abśtynencji.  
Kroczmy razem z Maryją drogą Chryśtuśowej wolnoś ci do pełnego zwycięśtwa. 

Łomz a, dnia 1 czerwca 2020 r. 
Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP, ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 

Jessica Zhou Yan Chan, co rka  Nidy & Terry’ego 
& Sean Maskewycz, śyn Wandy & Adama 

  
Stephanie Puzio, co rka  Heleny & Jo zefa 
& Zbigniew Koszyk, śyn Marii i Witolda 

  
Claudia Podolak, co rka  Małgorzaty & Jana 

& Mark Włodarczyk, śyn Marioli & Kazimierza 
  

Preetkamal Khattra, co rka  Surinder & Majit 
& Mariusz Ilnicki, śyn Boguśławy & Jerzego 

  
Olga Suszek, co rka  Beaty & Sławomira 

& Mateusz Wawrzyszko, śyn Małgorzaty & Pawła 
  

Caroline Jankowski, co rka  Tereśy i Żygmunta  
& Alexander Dougall, śyn  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  

Nadchodzi 100 rocznica  
Bitwy Warszawskiej  
„ Cud nad Wisłą „  

13 - 25 sierpnia 1920 

W dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na 
przedpolach Warszawy rozegrała się  
decydująca bitwa wojny polsko-
bolszewickiej, określana mianem  
"Cudu nad Wisłą.” Uznawana za 18  
przełomową bitwę w historii świata  
zadecydowała o zachowaniu przez Polskę 
niepodległości i uratowaniu Europy 
przed bolszewizmem.  

Historia powstania Credit Union sięga lat 
czterdziestych XX wieku. Były to czaśy  
bardzo trudne dla naśzych rodako w ośia-
dłych w Kanadzie, a tym bardziej dla emi-
granto w napływających po zakon czonej woj-
nie. Cięz kie warunki gośpodarcze, wraz z 
trudnoś ciami urządzenia śię, śtwarzały  
powaz ny problem. W Toronto iśtniała jedna 
polśka katolicka parafia pod wezwaniem  
ś w. Staniśława Kośtki, przy Deniśon Avenue. 
O wcześny probośzcz tej parafii O. Stanisław 
Puchniak OMI, rozumiał dośkonale ogrom 
problemo w. Widząc jak jego rodacy i parafia-
nie borykają śię z trudnoś ciami dnia codzien-
nego, jak nie mogą znikąd otrzymac  pomocy 
finanśowej, pośtanowił załoz yc  parafialną 
kaśę poz yczkową. Przy pomocy wikarego  
O. Michała Smith’a OMI, wraz z ufającą mu 
nieliczną grupą zapalen co w, porwał śię na to 
wielkie dzieło. W sierpniu 1945 roku para-
fialna Credit Union rozpoczęła swoją dzia-
łalność.  
Biuro urządzono w budynku parafialnym 
przy kościele św. Stanisława Kostki.  


