SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Hi 38, 1. 8-11)
Bóg jest władcą morza
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31)
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 14-17)
Wszystko stało się nowe
EWANGELIA (Mk 4, 35-41)
Jezus ucisza burzę

ROZWAŻANIE
Obecność Jezusa daje ukojenie
Jezus spokojnie śpi, a uczniowie okazują
się ludźmi małej wiary. „Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”. Czy nie
jest to również pytanie skierowane do
nas? Ile razy w trudnych sytuacjach, kiedy odczuwamy kruchość naszej ludzkiej
kondycji, brakuje nam wiary w to, że Bóg
jest z nami. Jezus ucisza szalejącą burzę i
silny wiatr. Jednak tak naprawdę ucisza
w nas wszelki chaos, nasze wewnętrzne
burze. Jezus pokonuje żywioły naszych
grzechów. Obecność Jezusa daje nam
pewność życia. Niesie wyciszenie i ukojenie.

20 czerwca 2021

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.
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.
W miesiącu czerwcu , w kazdy piątek,
o godzinie 18:00, zapraszamy Wszystkich
na Godzinę Świętą połączoną z nabożeństwem
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Zmiany duszpasterskie w naszej parafii!

8:00
19:00

Wiemy już, że Ojciec Piotr Dudek OMI otrzymał obediencję do parafii Saint Mary Our Lady Queen of Poland oraz parafii Świętego Kazimierza w Thunder Bay,
na stanowisko proboszcza. Ojciec Tomasz Jarosz OMI, natomiast, jedzie na rok do Halifax’ u. W związku z tym, z dniem pierwszego września bieżącego
roku, w naszej parafii powitamy Ojca Bogdana Osieckiego OMI oraz Ojca Jana Kobzana OMI. Ojciec Jan Kobzan urodził się 8ego stycznia 1959 roku, w
miejscowości Pokój. Rok 1978 to początek jego oblackiego nowicjatu. Śluby wieczyste złożył w roku 1983, a Sakrament Kapłaństwa przyjęty 15 czerwca

8:00
19:00

1985 roku uzdolnił go do pełnienia posługi duchowej na misji w Kamerunie, z której teraz, po latach, przyjeżdża do naszej parafii.
Ojciec Bogdan Osiecki urodził się 5ego stycznia 1967 roku, w Katowicach - Załęże. Po szkole średniej odbył, dwuletnią, obowiązkową służbę wojskową
i 48 godzin po zakończeniu służby był już w nowicjacie Misjonarzy Oblatów Maryji Niepokalanej. Następnie, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w
Obrze, po których 20 czerwca 1996 roku przyjął Święcenia Kapłańskie. W dniu Święceń Kapłańskich otrzymał również obediencję do północnej

8:00

Kanady, na misję w Igloolik. Ojciec Bogdan spędził 22 lata na misji w Kugaaruk, terytorium Nunavut z Inuitami, po czym, w roku 2018, otrzymał
obediencję do parafii Świętego Eugeniusza DeMazenod, w Brampton, z której przychodzi do nas. Ojciec Bogdan mówi płynnie po polsku, angielsku i
Inuktitut, jest też uzdolniony muzycznie i gra na wielu instrumentach. Właśnie w tą niedzielę przypada 25 rocznica Święceń Kapłańskich
Ojca Bogdana. Brat Ojca Bogdana, Lucjan, jest również misjonarzem Ojców Oblatów Maryji Niepokalanej.

19:00
8:00

Żegnamy tych Ojców, którzy od nas odjeżdżają, a witamy tych, którzy przyjeżdżają na posługę do naszej parafii. Szczęść Boże Ojcom.
19:00

Chrzty

Podziękowanie

Milenna De Oliveira
córka Katarzyny i Victora

Śerdecznie Bog Zapłac naszym Katechetkom
i Katechetom za ich czas, trud i poswięcenie
włozone w przygotowanie naszej młodziezy
do Bierzmowania,
dzięki czemu 73 osoby otrzymały Śakrament
Dziękujemy pięknie
Ojcu Marcinowi Serwinowi OMI,
Adrianowi Dziewieckiemu,
Agnieszce Kedron, Claudii Ogórek,
Izabeli Pitula, Julii Smółko,
Justynie Armatowicz,
Katarzynie Czechoskiej,
Maji Paradiuk, Markowi Misiak,
Monice Ulman, Nicole Skowronek,
Paulinie Pacheco i Stefanie Ulman.

Maximilian Jerry Misiak - Kuś
syn Karen i Marka

„Panie, opoko moja, schronienie moje i mój
wybawco, Boże mój, moja skało i moja
nadziejo, tarczo moja, mocy zbawienia i
moja twierdzo!” (Ps 18, 3) – chwała Tobie.
Amen.

21.VI. - 27.VI.
Różaniec prowadzi Róża 43

INTENCJE MSZALNE

Śluby
Paulina Szmudrowska
córka Barbary i Mariusza
& Gregory Thomas Walter Armaciński,
syn Diane i Edwarda

Apel Jasnogórski
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.

Poniewaz Msze Święte niedzielne
w godzinach 11:00 rano i 13:00
odbywają się na zewnątrz koscioła,
na głownym parkingu,
prosimy o parkowanie samochodow
na parkingu przy Ogrodzie Rozancowym
Rejestracja na Msze Niedzielne otwiera się
w poniedziałki, o godzinie 12:00 w południe.
Osoby bez dostępu do Internetu
proszone są o kontakt z biurem.

Sobota - 19.VI
Niedziela - 20.VI
To dni zbiórki ShareLife
Wielkie Bóg Zapłać
za Wasza Ofiarność!

W Naszym Kościele
Z wielką radością przekazujemy, że od piątku, 11 czerwca,
kościoły w Ontario zostaną otwarte na 15%, co daje w naszym kosciele 255 miejsc.
Jest tez pozwolenie na Msze Świętą na zewnątrz, na parkingu naszego koscioła,
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 Święte niedzielne,
w godzinach 11:00 rano oraz 13:00.

8:00

19:00

8:00

Wracamy do stałego harmonogramu Mszy Świętych.
Nadal, wewnątrz kościoła obowiązują maski i dystans
Na Śpowiedz Świętą NIE TRZEBA się rejestrowac i ma miejsce
w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00, przed wieczorną Mszą Świętą.
Pamiętajmy, ze limit i przepisy sanitarne dotyczą takze Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są rowniez z zachowaniem przepisow i limitem 15% ,
Chrzty celebrowane, indywidualnie, są bez Mszy Świętej z zachowaniem powyzszych limitow.
Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.
Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji.

ADOREMUS
Wspólnota Uwielbienia Adoremus
zaprasza na spotkanie z Jezusem
w Najświętszym Sakramencie,
w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz
Wieczór Uwielbienia z Maryja,
w każdy 4ty piątek miesiąca,
po wieczornej Mszy świętej.
W programie; wystawienie
Najświętszego Sakramentu,
katecheza i śpiew.
Przyłącz się
i zaproś innych.

Polska Szkoła Dzienna
Drodzy Rodzice!
Zwracamy się do tych z Panstwa,
ktorzy są zainteresowani lekcjami języka
polskiego dla swoich dzieci w ramach
całodniowej szkoły katolickiej.
Jezeli jestescie Panstwo zainteresowani,
prosimy o wypełnienie petycji. Bez Panstwa
pomocy realizacja tego projektu nie będzie
mozliwa. Tylko RAZEM możemy osiągnąć
zamierzony cel!
Petycję mozna podpisac przez stronę
parafialną Św. Maksymiliana Kolbe.

17:00
19:00

8:00
9:30
11:00
13:00

14:30
19:00

Poniedziałek 21 czerwca
za śp. Stana Smedzyk, Stanisława
Rybińskiego oraz dusze w czyśćcu
cierpiące - Janina i Zbigniew
za śp. Karolinę Kowalczyk - rodzina
Miałkowskich
za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 22 czerwca
za śp. Marka Drobieckiego
za śp. Kazimierę i Kazimierza Budziak
oraz zmarłych z rodziny Budziak Irena z rodziną
za śp. Czesława w 1szą rocznicę śmierci
- córka z rodziną
Środa 23 czerwca
za śp. Jana Jasińskiego oraz zmarłych
z rodzin Jasiński i Kaczor
za śp. Adama Duszewskiego - Irena
i Henryk z rodziną
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Czwartek 24 czerwca
dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże dla Ojca Piotra Dudka OMI z okazji
urodzin
za śp. Aleksandrę i Józefa Tutas wnuczka z rodziną
za śp. Leszka Piątkowskiego oraz
siostrę Romualdę - Janina
Piątek 25 czerwca
za śp. Tadeusza, Irenę i Stefana oraz
zmarłych z rodziny Gajos - rodzina
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej
w rodzinie
za śp. Joseph’a Konarkowskiego w 18tą
rocznicę śmierci - siostrzenica z rodziną
Sobota 26 czerwca
dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę
Matki Bożej na dalsze lata dla Reginy i
Józefa z okazji 22 rocznicy ślubu oraz o
błogosławieństwo Boże dla Krystyny,
Danuty, ich rodzin oraz dla Łukasza
z okazji urodzin
za śp. Jana Soczek - żona z dziećmi
za śp. Jana Rogowskiego - córka z
rodziną
Niedziela 27 czerwca
za śp. Reginę, Janinę i Jana Dobosz
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
oraz opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa
Pakulskiego z okazji 21 urodzin
za parafian i dobrodziejów
dziękczynna za otrzymane łaski z prośba
o dalsze błogosławieństwo Boże dla
Krystyny i Ryszarda z okazji 50 rocznicy
ślubu
za zmarłych rodziców Zofię i Czesława
Pasiak oraz Janinę i Stanisława Nowotnik
- dzieci
dziękczynna za otrzymane łaski z prośba
o dalszą opiekę Matki Bożej dla Danuty
i Adama z okazji 35 rocznicy ślubu

Osoby pragnące reklamować swoją firmę
we wkładce
Biuletynu Parafialnego,
proszone są
o kontakt z Biurem.
Zapraszamy serdecznie
wszystkich zainteresowanych.

