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ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 23, 1-6) 

Bóg sam ustanowi pasterzy  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6) 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 2, 13-18) 
Chrystus jednoczy ludzkość  

 
EWANGELIA (Mk 6, 30-34) 
Jezus lituje się nad tłumem  

                 Miłość bez odpoczynku. 
Jezus dostrzega zmęczenie uczniów i  
prosi: „Idźcie sami na miejsce odludne i 
trochę odpocznijcie”. Ta zachęta skiero-
wana jest również do nas. On widzi, jak 
bardzo jesteśmy zabiegani, staramy się 
wypełniać wszystkie obowiązki zawodo-
we i rodzinne, i doskonale nas rozumie. 
Pozwólmy, aby Jego słowa troski do nas 
dotarły. Znajdźmy czas na wyciszenie, by 
po prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w 
Niego. Zapewne Jezus sam chciałby  
znaleźć chwilę na odpoczynek, na który 
posyła swoich uczniów, ale Jego miłość do 
człowieka jest pierwsza. On w miłości do 
ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich  
zbawienie. Jezus lituje się nad ludźmi 
garnącymi się do Niego jak owce, które 
nie mają pasterza. On daje miłosierdzie i 
umacnia swoim słowem. 
 
Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy 
mnie, znasz mnie i – mimo moich słabości, 
grzechów i niedoskonałości – kochasz. 
Ofiaruję Ci moje serce i wolę, przemień 
mnie. Amen. 

Poniedziałek 19 lipca  

8:00 za śp. Ryszarda Plewa - Teresa i  

 Edward Gil 

19:00 za śp. Czesławę i Tadeusza Gondek   

 

Wtorek 20 lipca   
8:00 za śp. Marię Obrochta w 2gą rocznicę   

 śmierci - Krystyna Dix z rodziną  

19:00 z prośbą o zdrowie dla Richarda Josepha 

 i Johna Georga Budzińskich   

 

Środa 21 lipca   

8:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie, dalsze  

 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki  

 Bożej dla Bożeny Dybas z okazji 60ych  

 urodzin - Anna i Andrzej z dziećmi  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 22 lipca   

8:00 za śp. Wandę i Stanisława Małek -  

 syn z rodziną 

19:00 za śp. Andrzeja Piotra i Eugenię  

 Wiśniewskich - rodzina  

 

Piątek 23 lipca   

8:00 za zmarłych teściów Janinę i Antoniego  

 Soczek - synowa z dziećmi  

19:00 za  śp. Stefana Dziewieckiego w 3cią  

 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin 

 Wąsik , Czudziak i Wójtowicz 

 

Sobota 24 lipca   

8:00 za śp. Stanisława Gawron i Tadeusza  

 Gawron - syn z rodziną 

17:00  dziękczynna z prośbą o dalsze  

 Błogosławieństwo Boże,  

  i opiekę Matki Bożej dla Feliksa

 z okazji 3ich urodzin - babcia  

19:00 za śp. Karola Kurpaska w 20tą rocznicę  

 śmierci - żona i dzieci z rodzinami 

 

Niedziela 25  lipca    

8:00 za śp. Kazimierza Krawczyka w 6tą  

 rocznicę śmierci  

9:30 za śp. Anielę Wąsik w 20tą rocznicę  

 śmierci - syn  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Aleksandrę Dzielską oraz Annę  

 Błachuta - rodzina Niemiec   

14:30 za śp. Jana Nowek w 3cią rocznicę śmierci 

 - żona z dziećmi i wnukami  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej dla Katarzyny i Dariusza Smolko  

 z okazji 23 rocznicy ślubu 

Jedną z najważniejszych prawd jest sprawa jedności Boga, człowieka i świata. Trzeba o niej przypominać zwłaszcza obecnie, kiedy rzeczywistość i „mozaika”  

wakacyjnych spotkań często są oderwane od prawd religijnych i nie ukazują relacji człowieka z Bogiem. Wtedy zupełnie niezrozumiale brzmią słowa Jezusa,  

który pochłonięty, wraz z Apostołami, „sprawami Królestwa Bożego” mówi: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco.” 

O ile do refleksji nad naszym stanem cielesnym zmuszają nas zmęczenie pracą, pragnienie, głód, ból czy choroba, to są w naszym świecie ludzie, którzy nie chcą 

czynić refleksji nad swoim stanem duchowym, „uciekają od siebie,” rzucając się w wir wakacyjnych przygód... Dlatego chrześcijanin, słuchając Jezusa i idąc za Nim, 

powinien być człowiekiem głębokiej i odważnej refleksji nad kierunkiem i celem swojego życia. Samo życie człowieka rozpięte między niebem, a ziemią potwierdza,  

że wszystkie ogólnoludzkie wartości bez odniesienia do Chrystusa Odkupiciela zawieszone są w jakiejś duchowej próżni. Wtedy zło pomieszane jest z dobrem 

i „owocuje” niesprawiedliwością i roztrwonieniem dóbr, które zamiast służyć, są źródłem podziałów i przyczyną braku odpowiedzialności za ludzi. Warto w tym 

miejscu przywołać słowa ks. prof. Czesława St. Bartnika, który w swojej „Dogmatyce katolickiej” dobitnie podkreśla, że „zło jest chaosem nierozumnym,  

negującym dobro, jest «byciem-bez-Boga», odwracającym świat wartości i relacją skierowaną wyłącznie na siebie, wbrew porządkowi bytu,  

jest relacją antytwórczą i antykomunijną.” Od momentu zbawczej śmierci Chrystusa nie ma już rozdźwięku między życiem osobistym i religijnym człowieka.  

Przez Jego Krew wszyscy stali się bliscy Bogu i braćmi wobec siebie.  

Jego miłość, objawiona w krzyżu i Eucharystii, aż do skończenia świata jest źródłem mocy wobec wszelkich rozdarć między Bogiem, a ludźmi i ludzi między sobą.  

Umiejmy być wdzięczni Bogu za łaskę wiary, która pozwala nam dostrzec Jego miłość w tajemnicy codziennych losów człowieka. 

 

 Z dniem 16 lipca, 
 kościoły w Ontario zostały otwarte z zachowaniem przepisów sanitarnych,  

w tym masek i dystansu. 
Nadal, jest też  pożwolenie na Msże Ś więtą na żewnątrż, na parkingu nasżego kos cioła,  

ż żachowaniem dystansu, beż limitu licżebnego, o ile osoby nie miesżkające pod tym samym 
dachem są 2 metry od siebie. 

Tak też  sprawowana jest Msża Ś więta niedżielna,  
o godzinie 11:00. 

Msże Ś więte odbywają się według stałego harmonogramu. 
Na Śpowiedż  Ś więtą NIE TRZEBA się rejestrowac   i ma miejsce  

w godżinach 7:30 rano oraż o 18:00, prżed wiecżorną Msżą Ś więtą. 
Pamiętajmy, ż e prżepisy sanitarne dotycżą takż e Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
Ś luby, Pogrżeby; celebrowane są ro wnież  ż żachowaniem dystansu 2 metro w  

międży osobami, nie miesżkającymi pod jednym dachem,   
Chrżty celebrowane są indywidualnie, beż Msży Ś więtej ż żachowaniem powyż sżych prżepiso 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.  

19.VII. - 25.VII.  
Różaniec prowadzi Róża 47 

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.  

Ponieważ  Msża Ś więta niedżielna  
o godżinie 11:00 rano  

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

prosimy o parkowanie samochodo w 
 na parkingu prży Ogrodżie Ro ż an cowym. 

Na Msże Ś więte niedżielne nie trzeba się  
już  rejestrowac . Prosimy jednak pamiętac , ż e prży 
wejs ciu osoby wchodżące do kos cioła są licżone  

i w żwiążku ż koniecżnos cią utrżymania  
prżepisowego dystansu , cżęs c  oso b  
kierowana jest do Śali Parafialnej.  

W naszym kościele: 

Nicole Lewczuk  
córka Renaty i Andrżeja 

& Łukasz Jach syn Anny i Janusża   
 

Veronica Kosińska  
córka Iwony i Ireneusża  

& Filip Kędzierski syn Beaty i Mirosława  
 

Ewelina Chojecka  
córka Teresy i Marka  

& Matthew Markudis syn Zofii i Waldemara  
 

Jennifer Wotherspoon  
córka  Lindy i Williama  

& Patrick Błażejewicz syn Helen i Richarda  

Pragniemy zawiadomić,  
że ze względu na  

okrojony skład duszpasterski  
w lipcu i sierpniu  
nie ma Komplety. 

Śluby  

W miesiącu sierpniu  
musimy już  żłoż yc  żamo wienie  
na żestawy kopert, na rok 2022.  

Bardżo prosimy rodżiny, kto re w tym 
roku nie odebrały swojego żestawu,  

ale w przyszłym roku  
chciałyby korzystać z kopertek,  

o kontakt ż parafią prżeż adres email:  
kolbe@kolbe.ca 
lub telefonicżnie  
pod  numerem 

905.848.2420 

Chrzty  

Jameson Andrzej McCaul   
syn Anny i Ryan’a 

 
Stefan Karol Reitmeier  

syn Joanny i Marka  
 

 Klara Marianna Skoruch   
córka Marii i Śylwestra   

 
Luka Woźniak  

syn Angeliki i Rafała  

KOMUNIKAT  
FUNDUSZU WIECZYSTEGO  

MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  

Zarżąd Fundusżu Wiecżystego Milenium 
Polski Chrżes cijan skiej informuje, ż e 
prżyjmuje podania o stypendium.  
Śkładanie podan  odbywa się prżeż  

obowiążkowe wypełnienie formularży  
żnajdujących się na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca  
W paż dżierniku prżyżnawane są stypendia 
studenckie, o które mogą ubiegać się  

studenci polskiego pochodzenia. 
 którzy ukończyli pierwszy rok studiów,  

studiujący na wyż sżych ucżelniach  
kanadyjskich. Podobnie jak w prżypadku 
rożdżiału dotacji w terminie wiosennym,  

tak i tu obowiążuje wypełnienie  
(kompletne) formularża.  

Termin składania podan  mija 15 września. 
Wsżystkie podania,  

kompletnie wypełnione formularże, 
 należ y prżesłac  do biura Milenium  

pocżtą żwykłą nie po ż niej niż   
15-go września.  

Podania przesłane przez fax lub email  
nie będą przyjęte.  

(Biuro Parafialne przyjmuje  
kompletnie wypełnione formularze) 

W niedżielę,11 lipca, ż inicjatywy Prokury Misyjnej rożpocżęła się ro wnież  
sprzedaż kawy z krajów misyjnych.  
Do wyboru jest sżeroki jej asortyment, 

a cały prżycho d ż tego prżedsięwżięcia prżeżnacżony będżie  
na pomoc dzieciom i dorosłym na Madagaskarze.  

Zaprasżamy serdecżnie i ż go ry dżiękujemy Wsżystkim,  
                                   kto rży w ten sposo b prżychodżą ż pomocą wielu malgaskim rodżinom. 

               Wielkie Bóg Zapłać za Waszą Pomoc!! i smacznego!! 

W niedzielę, 18 lipca, po Mszy Świętej, Młodzież zaprasza na pączki. Smacznego!! 

W niedzielę, 18go lipca, Biblioteka  
im. Ojca Stanisława Bąka zaprasza  
na kiermasz książki, w godzinach  

9:00– 16:00, w Centrum kultury J.P.II. 
Zapraszamy serdecznie!  


