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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Am 7, 12-15) 

Misja proroka  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14) 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 1, 3-14 - dłuższe) 
Bóg wybrał nas w Chrystusie 

 
EWANGELIA (Mk 6, 7-13) 

Rozesłanie Dwunastu  

             Jezus daje to, co najważniejsze. 
Dlaczego Jezus wybrał takich, a nie  
innych apostołów? Ewangelia nie mówi 
nic na temat ich cnót, mądrości, czy daru 
wymowy. Jezus nie kwalifikuje owych 
Dwunastu według kryteriów przydatno-
ści. Stosuje typowy dla siebie wyznacznik, 
jakim jest miara serca i miłości. A jeśli 
czegoś po ludzku brakuje Apostołom do 
właściwego wypełnienia misji, to zostaje 
im to dodane przez samego Chrystusa.  
To, co najważniejsze, już otrzymali –  
władzę nad duchami nieczystymi.  
Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą,  
poślij nas. 
       Panie Jezu, dziękuję Ci, bo wszystko,  
            co mam, pochodzi od Ciebie.  
        Dziękuję, że mogę Ci służyć. Amen. 

Poniedziałek 12 lipca  

8:00 za śp. Stanisława Demianczuka w 12tą 

 rocznicę śmierci - córka z rodziną  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 

 Anny z okazji urodzin - rodzina  

 

Wtorek 13 lipca   
8:00 za śp. Stanisława Cebulę w 14tą rocznicę 

 śmierci - żona i dzieci   

19:00 za śp. Christinę i Jana Sowa - Helena i 

 Ricky  

Środa 14 lipca   

8:00 za śp. Antoniego i Kazimierza Szywała 

 oraz za śp. Irenę Bronkowski - brat  

 z rodziną  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 15 lipca   

8:00 za śp. Henryka Wykowskiego i zmarłych z 

 rodziny Wykowskich - żona z rodziną 

19:00 za śp. Edwarda Kida - żona z dziećmi  

 

Piątek 16 lipca   

8:00 za śp. tatę Tadeusza Grabowskiego  

 w 12tą rocznicę śmierci - córka i wnuk 

19:00 w intencji Krzysztofa i Piotra  

 Kowalewskich z okazji 30ych urodzin - 

 ojciec  

 

Sobota 17 lipca   

8:00 za śp. Krystynę Sikorską w 4tą rocznicę 

 śmierci - synowa Bożena  

17:00  dziękczynna z prośbą o dalsze  

 Błogosławieństwo Boże, dary Ducha  

 Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jakuba 

 z okazji 14ych urodzin - rodzina  

19:00 za śp. Helenę Łukasik oraz Janinę Kopeć 

 w rocznicę śmierci - córka i siostra 

 Alicja  

 

Niedziela 18 lipca    

8:00 za śp. Andrzeja Chruściel – żona z dziećmi  

9:30 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla Samanthy z okazji rodzin  

 – rodzice  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Tadeusza Kawa w 1sza rocznicę 

 śmierci – syn i synowa  

14:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla wnuków; Cecylii, 

 Dominika, Kuby, Julii i Adama oraz ich 

 rodziców - dziadkowie 

19:00 za śp. rodziców Stefanię i Stefana  

 Tomczyk – syn Henryk z rodziną  

Wedle ateistów życie ludzkie na Ziemi powstało przez przypadek i nie ma żadnego głębszego, trwałego znaczenia. Jakże inną perspektywę znajdujemy w dzisiejszym 

II czytaniu. Paweł Apostoł stwierdza, że Bóg w Chrystusie „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”.  

A zatem nasz początek jest w odwiecznym Bogu. Jesteśmy chciani od zawsze przez Stwórcę i Pana wszechświata. Mamy też cel: „Bycie świętymi przed Jego  

obliczem”. Nie chodzi tutaj jedynie o świętość jako moralną doskonałość. Tylko Bóg jest w pełni święty. Człowiek jest święty na tyle, na ile pozostaje zjednoczony 

z Bogiem. A zatem Bóg stworzył nas do odwiecznej wspólnoty z Sobą samym. Być świętym to zostać przebóstwionym i żyć wiecznie. Św. Paweł pisze, że Bóg  

„z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa”. Motywem, dla którego Bóg przewidział nas „przed założeniem świata” 

i dla którego powołuje nas do wspólnoty z Nim, jest zatem miłość. Jestem kochany przez Tego, któremu zawdzięczam istnienie. Jeśli uwierzymy w tę prawdę 

i przyjmiemy ją do serca, to stanie się ona dla nas źródłem siły pośród różnych utrapień w tym życiu. Nawet jeśli ludzie mnie porzucą, skrzywdzą, to jestem chcia-

ny przez Boga. A zatem moje życie ma sens, jest ważne… Głoszenie Dobrej Nowiny polega w gruncie rzeczy na pokazywaniu początku i nieskończonych perspektyw 

ludzkiego życia w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii widzimy Apostołów, których Jezus rozsyła po dwóch. Wzywają do nawrócenia. A najważniejszym elementem  

nawrócenia jest zwrócenie się ku Bogu, postawienie Go w centrum swojego życia. Do dzieła ewangelizacji wezwani są wszyscy ochrzczeni, nie tylko księża.  

Prorok Amos w I czytaniu stwierdza, że nie jest prorokiem ani synem proroka, gdyż jest pasterzem, którego Bóg wziął od trzody i posłał,  

by przepowiadał słowo Boże. Włączmy się i my w ewangelizację. Poczynając od przekazywania wiary dzieciom w rodzinach.  

 

 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  sprawowana jest Msza Ś więta niedzielna,  

o godzinie 11:00. 

Msze Ś więte odbywają się według  
stałego harmonogramu. 

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,  
gospodarczych i politycznych  

byli odważnymi i pełnymi pasji  
twórcami dialogu i przyjaźni.  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Apel Jasnogórski  

12.VII. - 18.VII.  
Różaniec prowadzi Róża 46 

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

Naszą wkładkę można znaleźć w drukowanym biuletynie  
i na stronie internetowej kolbe.ca, w zakładce „ Biuletyn.” 

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

w naszym biuletynie. Wspierajmy rodzime firmy.  

Poniewaz  Msza Ś więta niedzielna  
o godzinie 11:00 rano  

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

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

Na Msze Ś więte niedzielne nie trzeba się juz  
rejestrowac . Prosimy jednak pamiętac , z e 
przy wejs ciu osoby wchodzące do kos cioła  
są liczone i w związku z ograniczeniami  
ilos ciowymi , częs c  oso b kierowana jest  

do Śali Parafialnej.  

W naszym kościele: 

Jessica Baranowski  
córka Teresy i Mariusza  

& Marcin Kapuściński syn Marii i Andrzeja 
 

Nicole Lewczuk  
córka Renaty i Andrzeja 

& Łukasz Jach syn Anny i Janusza   
 

Veronica Kosińska  
córka Iwony i Ireneusza  

& Filip Kędzierski syn Beaty i Mirosława  
 

Ewelina Chojecka  
córka Teresy i Marka  

& Matthew Markudis syn Zofii i Waldemara  
 

 
 
 
 
 

Pragniemy zawiadomić,  
że ze względu na  

okrojony skład duszpasterski  
w lipcu i sierpniu  
nie ma 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 

 

905.848.2420 

Chrzty  

Maksymilian Wojciech Karp 
syn Anny i Patrick ‘a 

 
Milena Grace Silva Vieira  

córka Ashley i Nelsona  
 

Gregory Krzysztof Świca  
syn Doroty i Zbigniewa  

KOMUNIKAT  
FUNDUSZU WIECZYSTEGO  

MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium 
Polski Chrzes cijan skiej informuje, z e 
przyjmuje podania o stypendium.  
Śkładanie podan  odbywa się przez  

obowiązkowe wypełnienie formularzy  
znajdujących się na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca  
W paz dzierniku przyznawane są stypendia 
studenckie, o które mogą ubiegać się  

studenci polskiego pochodzenia. 
 którzy ukończyli pierwszy rok studiów,  

studiujący na wyz szych uczelniach  
kanadyjskich. Podobnie jak w przypadku 
rozdziału dotacji w terminie wiosennym,  

tak i tu obowiązuje wypełnienie  
(kompletne) formularza.  

Termin składania podan  mija 15 września. 
Wszystkie podania,  

kompletnie wypełnione formularze, 
 nalez y przesłac  do biura Milenium  

pocztą zwykłą nie po z niej niz   
15-go września.  

Podania przesłane przez fax lub email  
nie będą przyjęte.  

(Biuro Parafialne przyjmuje  
Kompletnie wypełnione formularze  

i dokumenty im towarzyszące).     

W niedzielę, 11 lipca, po Mszy Świętej,  
Młodziez  zaprasza na pączki, kto re sprzedawane będą z garaz u, na parkingu naszego kos cioła.  

Zapraszamy i życzymy smacznego! :) 

W tą samą niedzielę,11 lipca, z inicjatywy Prokury Misyjnej rozpoczyna się 
ro wniez  sprzedaż kawy i herbaty z krajów misyjnych.  

Do wyboru będzie szeroki asortyment tak kawy, jak i herbaty,  
a cały przycho d z tego przedsięwzięcia przeznaczony będzie na pomoc  

dla dzieci i dorosłych na Madagaskarze.  
Zapraszamy serdecznie i z go ry dziękujemy Wszystkim,  

                                   kto rzy w ten sposo b przyjdą z pomocą wielu malgaskim rodzinom. 
               Wielkie Bóg Zapłać za Waszą Pomoc!! i smacznego!! 


