SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE
(Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)
Śmierć weszła na świat
przez zawiść diabła
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b)
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 8, 7. 9. 13-15)
Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi

EWANGELIA (Mk 5, 21-43 - dłuższa)
Wskrzeszenie córki Jaira

ROZWAŻANIE
Wiara niesie ocalenie
Dziś czytamy o ludziach niezwykle zdeterminowanych – kobiecie cierpiącej na krwotok i
przełożonym synagogi, któremu właśnie
umarła córka. Kobieta wydała już wszystkie
swe oszczędności na lekarzy, ale żaden z nich
jej nie pomógł. Pomocy wokół szukał zapewne
dla swej córki również Jair, ale jej nie uzyskał.
Nie poddali się jednak, przyszli do Jezusa.
Przyprowadziła ich wiara.
Jak widać, Pan dopuszcza w życiu pewne
sytuacje, w których pomóc może tylko On sam,
a wszystko po to, abyśmy mogli zyskać jeszcze
więcej. Ich postawa zachęca do pogłębienia
wiary w uzdrowieńczą obecność Jezusa.
Niezwykłe są też Jego słowa: „Dziecko nie
umarło, tylko śpi”. Jezus śmierć nazywa snem.
Może to uczynić, bo On jest życiem. Dotknijmy
Go, bądźmy blisko Niego, a będziemy zbawieni.

Jezu, proszę o wiarę w Twoją moc, wiarę
większą od mojego lęku, o wiarę, która
ocala. Amen.

Intencja papieska na miesiąc lipiec 2021
Intencja powszechna:
Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy
w konfliktowych sytuacjach społecznych,
gospodarczych i politycznych
byli odważnymi i pełnymi pasji
twórcami dialogu i przyjaźni.
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Pod koniec czasów Starego Testamentu autor Księgi Mądrości podejmuje sprawę tajemniczej obecności śmierci w świecie stworzonym przez Boga. Śmierć zaprzecza
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porządkowi, który Bóg w swej dobroci ustalił. Wszystko, co istnieje, zostało podporządkowane darowi życia, natomiast śmierć stanowi wyłom, który nie jest miły
Bogu. Mędrzec, obdarzony charyzmatem natchnienia, napisał: „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”.
Czy więc są tacy, którzy – nie należąc do diabła – nie doświadczają śmierci? Tak, bo aczkolwiek śmierć fizyczna kładzie kres życiu sprawiedliwych w doczesności,
to nie niweczy daru życia, lecz otwiera je na nieśmiertelność. Księga Mądrości niesie przesłanie najprawdziwszej nadziei: „Do nieśmiertelności Bóg stworzył
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człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności”. Wdzięczni Bogu powtarzamy za psalmistą: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”.
Zmartwychwstanie Jezusa zostało poprzedzone przez kilka dokonanych przez Niego znaków w postaci cudu wskrzeszenia. Fragment Ewangelii według św. Marka
opowiada o wskrzeszeniu dwunastoletniej córki Jaira, przełożonego jednej z galilejskich synagog. Zrozpaczony ojciec prosi o dar życia, ale dziewczynka skonała,
zanim Jezus do niej przybył. Wydawało się, że wszystko stracone, co jest swoistym obrazem niezliczonych sytuacji, które wydają się bez wyjścia. Ale tam,
gdzie człowiek nic nie może, Bóg bierze sprawy w swoje ręce. Świadkami wskrzeszenia stali się trzej uczniowie – Piotr, Jakub i Jan, ci sami, którzy towarzyszyli
Jezusowi podczas Przemienienia na górze Tabor. Cierpliwie przygotowywał ich na czas najtrudniejszej próby, której zostali poddani w Ogrójcu. Aramejskie polecenie
„Talitha kum”, czyli „Dziewczynko, wstań”, ukazało skuteczność życiodajnej mocy Jezusa. Zmarła wróciła do doczesności, którą opuściła, co potwierdziło,
że śmierć nie jest absolutnym końcem, lecz bramą. To niezwykłe wydarzenie zapowiada znacznie większy cud, a mianowicie zmartwychwstanie Jezusa i nasze.
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W aklamacji przed Ewangelią słyszymy: „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”.
To wspaniałe wyznanie wiary nadaje najgłębszy sens naszemu życiu.
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Chrzty

Rocznicę Ślubu Obchodzą:

W naszym kościele:

Maya Lily Cieplak
córka Śylwii i Marcina

Anna i Henryk Łopińscy - 66 rocz.;

Z wielką radością przekazujemy, że od piątku, 11 czerwca,
kościoły w Ontario zostały 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.

Dominik Sebastian Gwóźdź
syn Karoliny i Tomasza
Max Tadeusz Harasimowicz
syn Śonji i Adama

Cathy i Richard Deichsel - 45 rocz.;
Helen i Richard Błażejewicz - 44 rocz.;
Teresa i Tadeusz Gołaś - 35 rocz.;
Dorota i Janusz Janeczek - 30 rocz.;
Iwona i Marek Kaciński - 26 rocznica;

Odeszli do Pana

Podziękowanie

Mariusz Magdziak - lat 36;
Grzegorz Lipa - lat 55;
Jerzy Charczuk; lat 68;
Franciszek Pomietlarz - lat 69;
Jerzy Turowicz - lat 69;
Kazimierz Wojcieszek - lat 92;

Serdecznie Bóg Zapłać naszym
Katechetkom i Katechetom za ich czas,
trud i poswięcenie
włozone w przygotowanie naszych dzieci do
I Komunii Świętej,
dzięki czemu 93 dzieci otrzymało
Śakrament. Dziękujemy pięknie:

Wieczne odpoczywanie Racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Ojcu Marcinowi Serwinowi OMI,
Victorii Baniak, Michelle Mierzwiński,
Evie Labenda , Veronice Siuda,
Teresie Bieleckiej, Magdzie Hofman,
Justynie Armatowicz,
Victorii Wszeborowski, Karolinie Smółko
i Kathryn Baniak oraz Emilii Karczewskiej

28.VI. - 04.VII.
Różaniec prowadzi Róża 44

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

Kompleta i Apel Jasnogórski codziennie o godzinie 21:00.
Od pierwszego czerwca ( 1.VI ),
natomiast,
odmawiamy również
Litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa.

Dla Dorosłych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

INTENCJE MSZALNE

Archidiecezja Toronto zaprasza na wirtualną
konferencję „2021 Cradle of Hope Virtual
Conference,” w sobotę, 26 czerwca, 2021,
o godzinie 10:00 rano,
w języku angielskim, pod adresem:
https://www.youtube.com/ccrctoronto

Dla Dzieci
Sister Mary 's
kids Conference and Summer
- a Flash
From the Past Summer Returns
Catholic Charismatic
Renewal Council zaprasza dzieci
przez całe lato, w każdą sobotę,
o godzinie 19:00
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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.
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Pamiętajmy, ze limit i przepisy sanitarne dotyczą takze Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są rowniez z zachowaniem przepisow i limitem 15% ,
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Chrzty celebrowane, indywidualnie, są bez Mszy Świętej z zachowaniem powyzszych limitow.
8:00

Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.
Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji.
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.
I.VII., czwartek - Canada Day 2021
Biuro Parafialne jest nieczynne
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Poniedziałek 28 czerwca
za śp. Józefę i Władysława Bobka - córka
Teresa z rodziną
za śp. Władysławę i Henryka - syn
za śp. Marka Król, Annę Wawrzynek,
Tadeusza Król, Tadeusza Borek oraz
Bożenę Kosiorek
Wtorek 29 czerwca
za śp. Bolesława i Romana Sudoł - rodzina
z prośbą o umocnienie wiary i opiekę
Matki Bożej dla synów Matusza i Adama rodzice
za śp. Katarzynę i Pawła Pempkowskich
- rodzina Niedziela
Środa 30 czerwca
za śp. Włodzimierza Torzewskiego w
6tą rocznicę śmierci - córka z rodziną
za śp. syna Piotra Pyrek - rodzice i rodzina
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Czwartek 1 lipca
Canada Day
za śp. Eugeniusza i Bartosza Niemiec
oraz Józefa Muchę - szwagierka z rodziną
za śp. Weronikę i Wawrzyńca Kuziora
oraz Anielę i Tomasza Koczwara
w intencji Kapłanów i osób
konsekrowanych z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich - Apostolat
Złota Róża
Piątek 2 lipca
Pierwszy Piątek Miesiąca
za śp. Zofię i Władysława Koleckich
- córka z rodziną
za śp. Paulinę i Wiktora Fuławka - córka
Zofia
za śp. Marię i Józefa Błażejowskich oraz
zmarłych z rodziny Błażejowskich i Pałys
- córka z rodziną
Sobota 3 lipca
Pierwsza Sobota Miesiąca
w intencji członków Rodziny Różańca
Świętego i Rycerzy Niepokalanej
za śp. Andrzeja Rowińskiego w 26tą
rocznicę śmierci - rodzina
za śp. Bożenę Kurek w 3cią rocznicę
śmierci - Leszek z rodziną
Niedziela 4 lipca
w intencji członków Rodziny Różańca
Świętego
za śp. Eddy Niedziela - rodzice i rodzina
za parafian i dobrodziejów
z prośbą o łaskę wiary dla męża i córek
oraz o Sakrament Chrztu Świętego dla
wnuków
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Moniki i Pawła z rodzinami rodzice
za śp. Czesławę i Hieronima Walczak żona i matka

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

