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ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Ez 2, 2-5) 

Powołanie proroka  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 123 (122), 1b-2. 3-4) 

Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.  
 

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 12, 7-10) 
Paweł chlubi się ze swoich słabości  

 
EWANGELIA (Mk 6, 1-6) 

Jezus lekceważony w Nazarecie  

                             Mieć oczy wiary 
 
Najtrudniej być świadkiem wiary wśród 
najbliższych, w gronie przyjaciół.  
Kiedy wokół nas brakuje zaufania i  
zawierzenia Bogu, a ludzie kierują się 
jedynie własną mądrością, doświadczamy 
sytuacji Nazaretu. Dopóki człowiek zamy-
ka się na prawdę, na obecność Boga w 
swoim życiu, nie jest możliwa jakakol-
wiek przemiana, wewnętrzne uzdrowie-
nie. To grzech niedowiarstwa nie pozwala 
postępować w wierze.  
Święty Augustyn w jednym ze swoich  
kazań mówił o oczach serca i oczach wia-
ry. Podkreślał, że oczy wiary są lepsze, 
silniejsze niż wzrok cielesny. 
 
          Panie Jezu, przyznaję,  
     że często patrzę jedynie  
      cielesnym wzrokiem.  
           Naucz mnie  
    patrzenia oczami wiary,  
  one nigdy mnie nie zawiodą.  
        Amen. 

Poniedziałek 5 lipca  

8:00 za zmarłych z rodziny Cymanowski  

 i Maroszek 

19:00 za śp. Tadeusza Kawa - rodzina Kawa  

 

Wtorek 6 lipca   
8:00 za śp. Leokadię i Leona Kobylarz - Ryszard  

 z rodziną  

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże dla Aleksandry i Tadeusza z okazji  

 19ej rocznicy ślubu 

 

Środa 7 lipca   

8:00 za śp. Franciszka Kobylarz - kuzynki  

 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

 Świętego dla Anny Miodrag  z okazji 4ych 

 urodzin - rodzice  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 8 lipca   

8:00 za śp. Janinę Biskupek oraz Zofię  

 i Stanisława Sienko - rodzina  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 Valentiny Asnafi   

 

Piątek 9 lipca   

8:00 za śp. Annę Tomasz oraz Stanisława  

 i Jana Cebulę - Michał z żoną 

19:00 za śp. Stanisławę i Marka Kopeć - rodzina   

 

Sobota 10 lipca   

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże,  

 zdrowie i potrzebne łaski dla syna Daniela 

 oraz córki Sylwii z rodziną  

17:00  za śp. Katarzynę i Jana Pyz  

19:00 za śp. Aleksandra Wróblewskiego  

 

Niedziela 11 lipca    

8:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i dary 

 Ducha Świętego dla dzieci i wnuczki  

 Sophii w 1szą rocznicę urodzin - rodzice 

 i dziadkowie   

9:30 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla Janiny i Mieczysława Białczyk 

 oraz dzieci i wnuków  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 z prośbą o dary Ducha Świętego dla  

 Adama, Jacka i Tomasza Boguckich  

14:30 za śp. Pawła, Annę i Władysława Ozga  

 - rodzina  

19:00 za śp. Beatę Konaszenko w 6tą rocznicę  

 śmierci - rodzice z rodziną 

A może prorokiem masz być Ty ? Każdy, kto otrzymał chrzest, stał się uczniem Jezusa. Jesteś posłany, by głosić prawdy wiary:  

zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią. Może jesteś zniechęcony, mówiłeś swoim dzieciom, wnukom o Jezusie, a one nie posłuchały,  

żyją w grzechu i twoje słowa padły na grunt, o którym mówi Ezechiel. Niestety, w takim świecie żyjemy. 

Dobra nowina jest w słowach: czy oni będą słuchali, czy nie, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. To bardzo ważne, żeby dzisiejszy świat widział proroków, 

widział ludzi, którzy inaczej myślą i inaczej żyją niż wszyscy – ludzi którzy mają Chrystusowy punkt widzenia. Ich obecność zmienia świat.  

Jest to tajemnica obecności Jezusa w tym świecie. Prorokiem jest ten, kto głosi słowo Boże. Prorokiem jest zatem mama, która uczy dzieci katechizmu,  

prorokiem jest ojciec, który dba, by dzieci poszły do spowiedzi, na Mszę Świętą niedzielną i sam z nimi idzie, by dać przykład.  

Ktoś, kto sam praktykuje wiarę,  

jest prorokiem Boga między ludźmi. 

Kiedy słuchasz Boga, może się to urzeczywistnić w Tobie jak u Ezechiela.  

Świat potrzebuje proroków, którzy będą solą, światłem, zakwasem, w których będzie żył żywy Jezus. 

Być prorokiem, apostołem, to zgodzić się na trud i cierpienie. Prorok musi stać się pokorny. W przeciwnym razie może głosić siebie, a nie wolę Boga.  

Wyraźnie mówi o tym święty Paweł. Moc bowiem w słabości się doskonali (dosłownie: dojrzewa). Tak jak dojrzewa wino, zboże, dojrzewa moc Boża;  

jeśli się zgodzisz być słaby, mały jak Maryja, która dla mieszkańców Nazaretu nic nie znaczyła. Dlatego święty Paweł mówi: „Najchętniej się będę chlubił  

z moich słabości”. Tym, co mi się w życiu udało naprawdę, są moje sytuacje przegrane, wszystko inne jest darem – łaską.  

Święty Paweł zaświadcza: „Ilekroć niedomagam (dosłownie: jestem bez siły), tylekroć jestem mocny”, zamieszka we mnie moc Chrystusa. 

Czy może nas spotkać coś innego w życiu, gdy Jezus w nas mieszka, skoro nawet swoi w Nazarecie nie chcieli Go słuchać? Odwagi! 

 

Z wielką radością przekazujemy, że z dniem 30 czerwca, 
 kościoły w Ontario zostały otwarte na 25%, co daje w naszym kos ciele 550 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 są Msze Ś więte niedzielne,  

w godzinach 11:00 rano oraz 13:00. 

 
Wracamy do stałego harmonogramu Mszy Ś więtych. 

 
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 25% ,  

 
Chrzty celebrowane są indywidualnie, 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. 

Intencja papieska na miesiąc lipiec 2021  
Intencja powszechna:  

Przyjaźń społeczna 
Módlmy się, abyśmy  

w konfliktowych sytuacjach społecznych, go-
spodarczych i politycznych  

byli odważnymi i pełnymi pasji  
twórcami dialogu i przyjaźni.  

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. 
Przyjdź  

i zaproś innych.  

ADOREMUS 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Apel Jasnogórski  

05.VII. - 11.VII.  
Różaniec prowadzi Róża 45 

Osoby pragnące reklamować swoją firmę we wkładce  
Biuletynu Parafialnego,  

proszone są o kontakt z Biurem.  
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych 

i jednocześnie zachęcamy wszystkich Parafian  
do korzystania z usług firm reklamujących się  

w naszym biuletynie. 
Wspierajmy rodzime firmy.  

Poniewaz  Msze Ś więte niedzielne  
w godzinach 11:00 rano i 13:00 

odbywają się na zewnątrz kos cioła,  
na gło wnym parkingu,  

prosimy o parkowanie samochodo w 
 na parkingu przy Ogrodzie Ro z an cowym 

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.  

W naszym kościele: 

Agnieszka Chmielnik  
córka Aleksandry i Franciszka  

& Lucas Majchrowicz syn Doroty i Artura  
 

Neela Zabipour  
córka Fariby i Jahnashira  

& Aleksander Bojankiewicz  
syn Elz biety i Mariana  

 
Jessica Baranowski  

córka Teresy i Mariusza  
& Marcin Kapuściński syn Marii i Andrzeja  

 
 

Pragniemy zawiadomić,  
że ze względu na  

okrojony skład duszpasterski  
w lipcu i sierpniu  

nie będzie Komplety. 

Śluby  

W miesiącu sierpniu  
musimy juz  złoz yc  zamo wienie  
na zestawy kopert, na rok 2022.  

Bardzo prosimy rodziny, kto re w tym 
roku nie odebrały swojego zestawu,  

ale w przyszłym roku  
chciałyby korzystać z kopertek,  

o kontakt z parafią przez adres email:  
 

kolbe@kolbe.ca 
 

lub telefonicznie pod  numerem 
 

905.828.2420 


