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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 17, 22-24) 
Bóg wywyższa drzewo niskie 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16) 
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.  

 
DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 6-10) 

Staramy się podobać Bogu  
 

EWANGELIA (Mk 4, 26-34) 
Rozwój królestwa Bożego  

              Bądźmy małymi ziarenkami.  
Jezus mówiąc, że rolnik po zasianiu ziar-
na nie ma wpływu na jego wzrost, tłuma-
czy nam, że aby wzrastało w nas króle-
stwo Boże, nie wystarczy tylko nasza  
praca, potrzeba jeszcze łaski Bożej. Tak, 
bądźmy pokorni, bo nie wszystko zależy 
od nas. Ale sami też możemy być małymi 
ziarenkami dobra na tej ziemi. Uśmiech-
nijmy się do kogoś, pomóżmy drugiemu,  
a dobro będzie rozlewać się po świecie. 
Doceńmy to, co otrzymaliśmy od Jezusa, i 
nieśmy Go innym, współpracujmy z łaską 
Pana, a królestwo Boże będzie się rozra-
stać. Królestwo Boże jak to ziarnko gor-
czycy, choć małe, jest odporne nawet na 
niekorzystne warunki. 
 
Panie Jezu, otwieram przed Tobą swoje 
serce. Ja też chcę być małym ziarenkiem 
królestwa Bożego. Amen. 

Poniedziałek 14 czerwca  

8:00 dziękczynna za naszych Kapłanów  

 z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże 

 i opiekę Matki Bożej dla nich - parafianie 

19:00 za śp. rodziców Marię i Bolesława oraz  

 Helenę i Antoniego - dzieci, wnuki  

 i prawnuki  

 za śp. Janinę i Władysława oraz  

 wszystkich zmarłych z rodziny Warpasów 

 rodzina  

 

Wtorek 15 czerwca  
8:00 za śp. Helenę, Władysława i Romana 

 Sroślak - rodzina  

19:00 za śp. Aleksandra Jabłońskiego  

  

Środa 16 czerwca  

8:00 za śp. Mariana Kir w 2ga rocznicę śmierci  

 oraz zmarłych z rodzin Kir, Kawa i Lelas  

 za śp. Katarzynę Nowek w 15tą rocznicę 

 śmierci oraz Antoniego Nowek w 45tą  

 rocznicę śmierci - dzieci z rodzinami   

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 17 czerwca  

8:00 za śp. Iwonę Wozińską w 2gą rocznicę 

 śmierci - siostra Arleta z rodziną i rodzice 

19:00 za śp. Ryszarda Plewa w 1szą rocznicę 

 śmierci - Paulina   

 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 rodziny Skickich   

 

Piątek 18 czerwca   

8:00 za śp. Krystynę i Stanisława Nowak  

 - córka z rodziną 

19:00 za śp. Józefa Mendelę w 19tą rocznicę  

 śmierci - żona i córka z rodziną  

 z prośbą o dary Ducha Świętego dla  

 Adriana, Daniela i Macieja oraz dla  

 Romana z okazji urodzin 

 

Sobota 19 czerwca   

8:00 za śp. Eugeniusza Paszkowskiego  

 w 39tą rocznicę śmierci  

17:00  za śp. Franciszkę, Mariana i Stanisława  

 Stawiarz - Janusz Stawiarz z rodziną 

19:00 za śp. Franciszka Błęka oraz księdza  

 Jana Chlebka - rodzina  

 

Niedziela 20 czerwca   

8:00 z prośbą  o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla Bolesławy 

 Kir w dniu urodzin - rodzina  

9:30 za zmarłych z rodzin Luczak i Wielgus  

 - córka Diana  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Helenę Wilk  

14:30 dziękczynna z prośba o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Renaty i  

 Grzegorza Szczurek z okazji 20tej rocznicy  

 ślubu - rodzice  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 rodziny Bartnik - rodzina Bartnik 

Jednym z podstawowych elementów rzeczywistości jest wzrost. Rosną ludzie, wzrastają społeczności, rozwijają się idee i rzeczy. W dzisiejszych czytaniach mowa jest 

o wspaniałym cedrze, który wyrasta z małej gałązki, o ziarnku gorczycy, z którego wyrasta okazały krzew. Trzeba jednak zauważyć, że wzrost sam w sobie nie jest 

ani dobry, ani zły. Wszak może wzrastać dobro, ale może także wzrastać zło. Żyjemy w czasach, w których rozpowszechniony jest zabobon postępu, który głosi,  

że nowe jest zawsze lepsze od starego. To jedna z przyczyn szybkiego rozpowszechniania się zła w postaci np. przekręcania znaczeń podstawowych pojęć, takich jak 

małżeństwo i rodzina. Co więcej, niekiedy może się wydawać, że zło rośnie szybciej niż dobro. Dlatego Jezus uczy nas zaufania i cierpliwości. Królestwo Boże nie 

przegrywa z królestwem szatana. Może wydawać się małe, niepozorne, jak ziarnko gorczycy, ale prędzej czy później wyrośnie we wspaniałą roślinę, w której gałę-

ziach można znaleźć schronienie. Autentyczny, trwały wzrost dobra wymaga pokory. Czytamy u proroka Ezechiela, że drzewo wysokie, będzie poniżone, a drzewo 

niskie wywyższone. Chełpiący się swoją wielkością niech zatem uważają, bo mogą upaść. Pokornego natomiast podźwignie Pan. Niekiedy czujemy się jak  

uschłe drzewo, które nie przynosi żadnego owocu. Dzisiejsze Słowo nas pociesza: powierz swą słabość Bogu, w Nim odnajdziesz sens swego życia.  

 

Z wielką radością przekazujemy, że od piątku, 11 czerwca, 
 kościoły w Ontario zostaną otwarte na 15%, co daje w naszym kos ciele 255 miejsc.  

Jest tez  pozwolenie na Msze Ś więtą na zewnątrz, na parkingu naszego kos cioła,  
z zachowaniem dystansu, bez limitu liczebnego,  

o ile osoby nie mieszkające pod tym samym dachem są 2 metry od siebie. 
Tak tez  sprawowane będą Msze Ś więte niedzielne,  

w godzinach 11:00 rano oraz 13:00. 
 

Wracamy do stałego harmonogramu Mszy Świętych. 
 

Nadal, wewnątrz kościoła obowiązują maski i dystans   
Na Śpowiedz  Ś więtą NIE TRZEBA się rejestrowac   i ma miejsce  

w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00, przed wieczorną Mszą Ś więtą. 
 

Pamiętajmy, z e limit i przepisy sanitarne dotyczą takz e Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
Ś luby, pogrzeby; celebrowane są ro wniez  z zachowaniem przepiso w i limitem 15% ,  

 
Chrzty celebrowane, indywidualnie,  są bez Mszy Ś więtej z zachowaniem powyz szych limito w. 

 
Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.  

Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
 

Bardzo prosimy uważnie słuchać ogłoszeń  
podawanych pod koniec Mszy Świętych,  

Informacje podawane w tym czasie są najświeższe. 
Informacje dostępne są również na My Parish App, 

stronie Facebook i na naszej stronie parafialnej. 

Intencja papieska na miesiąc czerwiec 2021  
Intencja ewangelizacyjna:  

Piękno małżeństwa 
Módlmy się w intencji ludzi młodych,  

którzy przygotowują się do małżeństwa  
przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — 

aby wzrastali w miłości,  
z wielkodusznością, wiernością 

 i cierpliwością.  

INTENCJA CZERWCOWA 

Kompleta i Apel Jasnogórski  
- codziennie  

o godzinie 21:00. 
Od pierwszego czerwca ( 1.VI ),  

natomiast,  
odmawiamy również 

Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Apel Jasnogórski  

14.VI. - 20.VI.  
Różaniec prowadzi Róża 42 

Osoby pragnące reklamować 
swoją firmę we wkładce  
Biuletynu Parafialnego,  

proszone są  
o kontakt z Biurem.  

Zapraszamy serdecznie  

Chrzty 

       Amelia Marie Opoka 
córka Katarzyny i Śebastiana               
 
         Danika Leah Smith  
     & Elliana Rose Smith 
     córki Terryn i Jeffery’a   

 
            Bjorn Titan Yapp 
    syn Michelle i Jonathan ‘ a 

12.VI. - w tą sobotę 
Grupa Pro Life zaprasza do wspól-

nej modlitwy po  
wieczornej Mszy Świętej  

W Naszym Kościele  

Polska Szkoła  
Dzienna  

W miesiącu czerwcu , w kaz dy piątek, 
 o godzinie 18:00, zapraszamy Wszystkich  

na Godzinę Świętą połączoną z nabożeństwem  
do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Śluby 

Sylvia Stańczyk, 
córka Olgi i Aleksandra 

& Adam Mateusz Nowak  
syn Ireny i Władysława 

 
Paulina Szmudrowska 

córka Barbary i Mariusza 
& Gregory Thomas Walter Armaciński, 

syn Diane i Edwarda 

Serdecznie Witamy  
Siostrę Halinę  

S. Halina Pierożak 
MChR. 

Ś. Halina urodziła się  
21 czerwca 1977 roku.  
W 1996 roku rozpoczę-
ła formację zakonną w 
Zgromadzeniu Śio str 
Misjonarek Chrystusa 
Kro la dla Polonii  
Zagranicznej w  
Poznaniu. Pierwsze s luby złoz yła w 1999 
roku, a profesję wieczystą w roku 2004.  
W latach 1999-2009 pracowała w domach 
zakonnych Zgromadzenia w Polsce.  
Ukon czyła studia teologiczne w Poznaniu.  
W roku 2009 wyjechała do pracy ws ro d  
Polonii greckiej. Katechizowała dzieci i mło-
dziez  w Śzkole przy Ambasadzie RP w  
Atenach oraz pracowała duszpastersko w 
parafii Śerca Chrystusa Zbawiciela. W roku 
2016 rozpoczęła misję polonijną w Wielkiej 
Brytanii w parafii s w. Jana Ewangelisty w 
Londynie-Putney oraz sobotniej szkole pol-
skiej Putney-Wimbledon. Następnie praco-
wała na po łnocy Anglii w Morecambe i 
Blackburn oraz w polonijnych szkołach w 
Blackburn i Accrington. W roku 2020 została 
skierowana do pracy w Kanadzie. Z powodu 
utrudnien  związanych z pandemią dotarła 
do nas, do Mississauga w maju 2021 roku. 

Drodzy Rodzice! 
Zwracamy się do tych z Pan stwa,  kto rzy są zainteresowani lekcjami języka polskiego dla  
swoich dzieci w ramach całodniowej szkoły katolickiej. Jez eli jestes cie Pan stwo zainteresowani, 
prosimy  o wypełnienie petycji. Bez Pan stwa pomocy realizacja tego projektu nie będzie  
moz liwa. Tylko RAZEM możemy osiągnąć zamierzony cel! 
Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Ambasady RP, w Ottawie,  
Konsulatu Generalnego RP, w Toronto, oraz Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 

  
Petycję można podpisać przez stronę  
parafialną Św. Maksymiliana Kolbe. 

www.kolbe.ca 

16.VI. - Nie ma Mszy św.  
z intencjami zbiorowymi 

BIERZMOWANIE 2021 

Sakrament Bierzmowania  
będzie celebrowany podczas  

Mszy Ś więtej wieczornej, o godzinie 19:00, 
przez cały tydzien  między  

14.VI - 18.VI  

Pierwsza Komunia Święta 
2021 

Pierwsze Komunie Święte  
odbędą się natomiast  

w dniach 19.VI ( sobota ) 
 i 20.VI ( niedziela ) 
oraz 26.VI ( sobota ) 
  i 27.VI ( niedziela ) 


