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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10) 

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc 
pod jej stopami  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 45, 7. 10-12. 14-15) 

Stoi Królowa po Twojej prawicy.  
 

DRUGIE CZYTANIE  
(1 Kor 15, 20-27) 

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni  
 

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) 
Bóg wywyższa pokornych  

                 Uwielbiać Boga z Maryją 
Co to oznacza? To znaczy uwielbiać Boga 
słowem i życiem tak jak Maryja. Każde 
nasze spotkanie z Bogiem, każdą naszą 
modlitwę zaczynajmy więc od uwielbie-
nia Boga w Jego dziełach. Uwielbiajmy Go 
za Jego obecność. Dziękujmy za to, czego 
doświadczamy, za Jego niepojętą miłość, 
którą nas obdarza, za dobro. Z miłością 
przyjmijmy Jego plan na nasze życie, zau-
fajmy Mu, żyjmy blisko Niego. Niech na-
pełnia nas swoją mocą, abyśmy mogli 
pokonać nasze trudności w życiu codzien-
nym. I z radością służmy bliźniemu.  
A wszystko na chwałę Boga. 
 
Matko Boża, proszę, weź mnie za rękę,  
bym z Tobą szedł drogą prowadzącą do 
naszego Ojca. Amen 

Poniedziałek 16 sierpnia   

8:00 za śp. Waleriana Kędzia w 16tą rocznicę 

 śmierci - Krystyna i Adam  

19:00 za śp. Władysława i Emila Krupka -  

 Zofia z rodziną 

 

Wtorek 17 sierpnia   
8:00 za śp. Jadwigę i Tadeusza  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Doroty i  

 Sean ‘ a z okazji 4tej rocznicy ślubu 

 

Środa 18 sierpnia   

8:00 za śp. Jolantę Pycella - Matysek 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 19 sierpnia   

8:00 za śp. Marię Niemoczyński - rodzina   

19:00 za śp. Józefa Taborowskiego - Maria Pigiel  

 

Piątek 20 sierpnia   

8:00 za śp. Marię i Michała Świątek - dzieci 

19:00 za śp. Marię i Józefa Głownia oraz  

 zmarłych z ich rodzin   

 

Sobota 21 sierpnia  

8:00 dziękczynna z prośbą o opiekę Matki  

 Bożej dla rodzin Małek i Wnuk  

17:00  za śp. Jana Jankowskiego - córka i syn  

19:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i  

 opiekę Matki Bożej dla Marianny Twórz 

 z okazji 96 urodzin - rodzina  

 

Niedziela 22 sierpnia  

8:00 za śp. Wiesława Schab w 4tą rocznicę 

 śmierci - żona  

9:30 za śp. Teresę i Leonarda Seniora oraz  

 Charlie ‘ go Attard - Leonard Junior  

 z żoną  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 dla Marii i Jana Wiśniowskich oraz ich 

 dzieci i wnuków 

14:30 za śp. Jadwigę i Mariana Towarek  

 oraz Kazimierza Daniel - rodzina  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z  

 prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

 dla Ewy i Andrzeja z okazji rocznicy ślubu 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Maryja, jako pierwsza z ludzi, otrzymała pełnię darów wysłużonych przez Jej Syna. Jest pierwszą, która uczestniczy 

duszą i ciałem w pełni chwały uwielbionego człowieczeństwa Jezusa. Jej wniebowzięcie jest zapowiedzią, oczekującego także i nas, udziału w chwale zmartwychwsta-

łego Chrystusa. Maryja jest obrazem i początkiem rzeczywistości mającej stać się udziałem wszystkich członków Kościoła. Początek Jej ziemskiej pielgrzymki,  

jak i jej koniec, rozbłysły jasnym światłem. Doskonałej niewinności Jej duszy, wolnej od wszelkiej zmazy, odpowiada w sposób niezwykle harmonijny najpełniejsze  

uwielbienie Jej dziewiczego ciała, a Ona jak była złączona ze swym Jednorodzonym Synem w walce przeciwko piekielnemu wężowi, tak razem z Nim uczestniczy w 

chwalebnym triumfie nad grzechem i jego przesmutnymi następstwami. Według apokryficznych przekazów świadkami wniebowzięcia mieli być wszyscy Apostołowie, 

którzy na ten dzień zostali zgromadzeni w cudowny sposób przy Jej łożu i asystowali przy złożeniu Jej ciała do grobu. Następnego dnia nie było w nim ciała Maryi, 

a na jego miejscu znajdowało się kwiecie. I tak, 15 sierpnia jest jedną z trzech największych uroczystości maryjnych - Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny - 

świętowaną już od V wieku tajemnicą wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą. W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest nazywany świętem Matki Bożej 

Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów. Na Jasną Górę  

przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy. Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą "Cudu nad Wisłą", czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi hordami w  

1920 roku i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu, dzięki szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. Tego dnia Wojsko Polskie obchodzi swoje święto,  

a my uroczyście święcimy kwiaty i zioła pamiętając drogę Maryji do wniebowzięcia - drogę wiary, służby, miłości i ofiary, którą i my winniśmy podążać.  

 

  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.  
Jednak w miesiącu sierpniu  

Msza Święta niedzielna, o godzinie 11:00, jest odprawiana również wewnątrz kościoła.  
Msze Święte odbywają się według stałego harmonogramu. 

Na Spowiedź Świętą NIE TRZEBA się rejestrować  i ma miejsce  
w godzinach 7:30 rano oraz o 18:30, 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.  

Pogrzeby; prosimy skontaktować się z wybranym przez Państwa domem pogrzebowym,  
który uzgodni szczegóły pogrzebu z Państwem, a następnie z nami.  

Chrzty celebrowane są nadal poza Mszą Świętą 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.  

16.VIII. - 22.VIII.  
Różaniec  

prowadzi Róża 52 

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: 
Nyna Huynh 

córka Khach Thi i Cong Van  
& Marek Gdula syn Wiesławy i Stanisława  

 
Alexandra Field  

córka Doroty i Davida  
& Johnathon Callaghan syn Laury i John ‘ a 

 
Joanna Bąk  

córka Marii i Jerzego  
& Martin Nowak syn Ireny i Władysława  

 
Beata Dziedzic  

córka Marii i Bogusława  
& Angelo Sicilia syn Angeli i Vince ‘ a  

 
Paulina Milkowska  
córka Marii i Jacka  

& Jose Ferreira syn Graciosy i Jose  
 

Anna Papis  
córka Beaty i Piotra  

& Michael Pilotti syn Rosanny i Romeo 

Śluby  

Chrzty  

Luna Kaczmarek  
córka Sylvii i Michała  

 
Matthew Alexander Lekarczyk  

syn Katarzyny i Daniela  
 

Jacob Michael Olizarczyk 
syn Justyny i Michała 

 
Andrew Świderski  
syn Anny i Bryan ‘ a 

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).     

Stypendia - Fundusz  

W niedzielę, po Mszy Świętej,  
Rycerze Kolumba  

zapraszają na pączki  
sprzedawane z garażu,  
na zewnątrz kościoła. 

 
Życzymy Smacznego! :)  W sprzedaży jest jeszcze kawa  

z krajów misyjnych,  
a przychód z tego przedsięwzięcia   

przeznaczony jest na pomoc  
potrzebującym na Madagaskarze.  

Kawy są cztery rodzaje,  
w tym jedna jest bez kofeiny.  

Zapraszamy do zakupu  
i dziękujemy za Waszą ofiarność.  


