
25 lipca 2021                XVII NIEDZIELA  ZWYKŁA              Vol. 42 Nr 30   
INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 4, 42-44) 

Elizeusz rozmnaża chleb 
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18) 

Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ef 4, 1-6) 
Usiłujcie zachować jedność  

 
EWANGELIA (J 6, 1-15) 

Rozmnożenie chleba  

             Jezus – beztroski Rozrzutnik. 
Jezus pokazuje nam, jak bardzo bliski jest 
Mu człowiek. Cud rozmnożenia chleba, 
którego dokonuje, jest objawieniem Jego 
łaski wobec ludzi. Jego miłość nie ma  
granic. Dzisiejsza Ewangelia zachęca do 
zastanowienia się nad tym, czego Jezus 
dokonał dla nas, czym nas obdarzył i co 
wciąż nam daje... Na pewno daje nam  
siebie. Hans Urs von Balthasar napisał,  
że Jezus działa jak beztroski Rozrzutnik, 
ale jednocześnie nie pozwala, aby coś się 
zmarnowało. Każe zebrać resztki, aby 
uczniowie i Kościół mieli zasoby pokar-
mu dla wszystkich potrzebujących. Nie 
możemy zmarnować daru, który otrzy-
mujemy od Boga. Nie możemy zmarno-
wać dobra i miłości. 
 
Jezu, naucz mnie dzielić 
się z innymi tym, co od 
Ciebie otrzymuję. 
Amen. 

Poniedziałek 26 lipca  

8:00 za śp. Ewelinę Kochańską w 3cią rocznicę  

 śmierci oraz zmarłych z rodziny  

 Kochańskich - siostra  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i  

 opiekę Matki Bożej dla wszystkich ludzi, 

 których Pan Bóg postawił na drodze życia 

 Dariusza  

 

Wtorek 27 lipca   
8:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i dary  

 Ducha Świętego dla Dariusza  

 Raszkowskiego  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże z okazji rocznicy 

 ślubu dla Aleksandry i Roberta oraz ich 

 dzieci; Jakuba, Konrada i Katarzyny  

 

Środa 28 lipca   

8:00 za śp. Marię, Władysława, Stanisława,  

 Romana i Martę Loboda  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 29 lipca   

8:00 za śp. Stanisława, Ryszarda i Janinę Guzik 

 - rodzina 

19:00 za śp. Agnieszkę Lalewicz - Wanda  

 Wasilewska  

 

Piątek 30 lipca   

8:00 za śp. Józefa Tobiasza oraz Józefa  

 Dziedzica - córka z rodziną  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i dary Ducha Świętego dla Marka  

 Jeziorskiego z okazji 40ych urodzin 

 - rodzice 

 

Sobota 31 lipca   

8:00 za śp. Irenę Grabowską i Wacława  

 Wojtkowskiego - siostra z rodziną 

17:00  dziękczynna z prośbą o dalsze  

 Błogosławieństwo Boże,  

 i opiekę Matki Bożej dla wnuków; 

 Joanny, Moniki, Michała, Bryce’a,  

 Rylan’a oraz Aubrey - babcia  

19:00 za śp. Jana Niepsuj - córka z rodziną 

 

Niedziela 1 sierpnia  

Powstanie Warszawskie 1944   

8:00 w intencji członków rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 dla rodzin; McCaul, Matthews, Lewczuk  

 i Chyjek  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Bożenę i Andrzeja Rzyczniak 

14:30 za śp. Elizę i Kazimierza Prawdzik,  

 śp. Marię i Stanisława Gradowicz oraz 

 Reginę i Maksymiliana Jasińskich -  

 rodzina 

19:00 za śp. Tadeusza w 23cią rocznicę śmierci  

 oraz Mariannę Szklarek w 3cią rocznicę  

 śmierci - córka Bożena z dziećmi  

  

Wejdźmy w tłum ludzi, który idzie za Jezusem. Lgną do Niego, bo widzieli, jak uzdrowił chorych (ww. 1-2). Jezus daje im doświadczyć swojej bliskości i boskości  

również poprzez znaki, które czyni. Powróćmy więc do przeszłości i przypomnijmy sobie wydarzenia, sytuacje, w których w sposób szczególny doświadczyliśmy 

 bliskości i mocy Jezusa. Podziękujmy Mu zwłaszcza za te momenty, w których otrzymaliśmy łaskę wewnętrznego uzdrowienia.  

Jezus widzi schodzące się do Niego tłumy. Martwi się o chleb dla nich, zanim pomyśleli o tym inni. Przewiduje ludzką biedę. Wiedział, co miał im uczynić (ww. 5-6). 

Potrzebujemy uświadomić sobie, że Jezus martwi się o każdy nasz dzień. Czy wierzymy w Jezusa zatroskanego o naszą codzienność? 

Apostołowie martwią się brakiem chleba (ww. 7-9). Szukają jedynie ludzkich rozwiązań. Zapominają, że obok jest Jezus, który wiele razy na ich oczach czynił cuda. 

Zapatrzeni w swoją biedę, nie potrafią skupić wzroku na Jezusie. Odnieśmy to zdarzenie do naszego życia. Zobaczmy siebie w sytuacjach, w których napotykamy na 

trudności ponad nasze siły. Jak wtedy reagujemy? Czy dostrzegamy obok Jezusa? Jak często przychodzimy z naszą biedą do Jezusa, zanim jeszcze poprosimy o 

ludzką pomoc? Pomnijmy reakcję tłumów, gdy widzą cudowne rozmnożenie chleba (ww. 14-15). Uznają Jezusa za proroka. Chcą Go porwać i uczynić swoim  

królem. Jezus uchodzi. Ich prawdziwa wiara w Jezusa sprawdzi się w codzienności, gdy zabraknie cudów. Nasza więź z Jezusem nie może opierać się jedynie na 

chwilach cudownych przeżyć. Nie możemy wykorzystywać Jezusa dla szukania własnych celów. W sercu módlmy się słowami:  

„Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz i poznaj moje troski” (Ps 139, 23). 

 

 Z dniem 16 lipca, kościoły w Ontario zostały otwarte  
z zachowaniem przepisów sanitarnych, w tym masek i dystansu. 

Nadal, jest też pozwolenie na Msze Świętą na zewnątrz, na parkingu naszego kościoła,  
z zachowaniem dystansu, bez limitu liczebnego,  

o ile osoby nie mieszkające pod tym samym dachem są 2 metry od siebie. 
Tak też sprawowana jest Msza Święta niedzielna, o godzinie 11:00. 

Msze Święte odbywają się według stałego harmonogramu. 
Na Spowiedź Świętą NIE TRZEBA się rejestrować  i ma miejsce  

w godzinach 7:30 rano oraz o 18:00, przed wieczorną Mszą Świętą. 
Pamiętajmy, że przepisy sanitarne dotyczą także Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
Śluby, Pogrzeby; celebrowane są również z zachowaniem dystansu 2 metrów  

między osobami, nie mieszkającymi pod jednym dachem,   
Chrzty celebrowane są indywidualnie,  

bez Mszy Świętej z zachowaniem powyższych przepisów.  
Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.  

Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji 

Intencja papieska na miesiąc  
sierpień 2021  

Intencja ewangelizacyjna:  
Kościół 

Módlmy się za Kościół,  
aby otrzymał od Ducha Świętego  
łaskę i siłę do reformowania się  

w świetle Ewangelii. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

26.VII. - 1.VIII.  
Różaniec prowadzi Róża 48 

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.  

W naszym kościele: 
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  

 
Jennifer Wotherspoon  
córka Lindy i Williama  

& Patrick Błażejewicz syn Heleny i Richarda  
 

Jessica Kozłowski  
córka Katarzyny i Ireneusza  

& Jacob Bleau syn  Patrici i Paula  
 

Caroline Chorzępa  
córka Wiesławy i Sławomira  

& Michael Szewczyk syn Krystyny i Wiesława  

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  

Natalie Jane Sybydlo  
córka Magdaleny i Michaela   

 
Emilia Salgado Wasilewski  

córka Sary i Sebastiana  

KOMUNIKAT  
FUNDUSZU WIECZYSTEGO  

MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium 
Polski Chrzes cijan skiej informuje, z e 
przyjmuje podania o stypendium.  
Składanie 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).     

Odeszli do Pana  
Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki zapraszają na jednodniową pieszą  
pielgrzymkę śladami męczenników kanadyjskich (około 15 km).  
Do wyboru są daty: 13 sierpnia lub 14 sierpnia. Rejestracja jest  
obowiązkowa, rozpocznie się 26 lipca i odbywać się będzie wyłącznie  
przez Internet. Aktualne informacje dotyczące jednodniowej  
pielgrzymki są stopniowo umieszczane na stronie www.pielgrzymka.ca 

Piesza Pielgrzymka do Midland 2021 

Karol Warych - lat 38; 
Marta Broniek - lat 41; 

Sławomir Kotowski - lat 54; 
Tadeusz Danila - lat 61; 

Ewa Kuc - lat 64; 
Kazimierz Rubiec - lat 67; 

Urszula Wiącek - lat 72; 
Jan Lazarski - lat 74; 

Waldemar Cygan - lat 74; 
Maria Olejkowska - lat 75; 

Johanna Szydłowski - lat 76; 
Mieczysław Slipski - lat 78; 

Andrzej Kostka - lat 79; 
Hanna Kamińska - lat 86; 

Wacław Jonca - lat 93; 
Roman Krygiel - lat 95; 

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

W niedzielę, po Mszy świętej  
Młodzież zaprasza na pączki; 

Smacznego!! 


