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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b) 

Przypomnienie powołania narodu  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
(Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23) 

Wszyscy zobaczcie,  
jak nasz Pan jest dobry.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Ef 5, 21-32) 

Miłość małżeńska naśladowaniem  
miłości Chrystusa i Kościoła  

 
EWANGELIA (J 6, 55. 60-69) 

Do kogo pójdziemy,  
Ty masz słowa życia wiecznego  

             Nie ma miejsca na obojętność 
Pytanie: „Czy i wy chcecie odejść?”  
w chwilach próby Jezus zadaje także nam. 
Jego nauka jest trudna i wymagająca.  
Czy my ufamy Jezusowi? Czy wierzymy? 
Wielu współczesnych ludzi woli się nie 
angażować w to, co jest trudne, i by żyć 
wygodnie, pozostaje obojętnymi.  
Tymczasem Jezus domaga się konkretnej, 
opartej na wierze decyzji. Kocha nas i ufa 
nam, dał nam wolną wolę. Do nas należy 
decyzja, czy zostajemy z Nim, czy odcho-
dzimy. Pamiętajmy jednak, że tylko On 
ma słowa życia wiecznego. 
 
Jezu, proszę Cię o wiarę, o to, bym zawsze 
wybierał Ciebie, bo Ty jesteś moim Panem 
i Zbawicielem.  Amen. 

Poniedziałek 23 sierpnia   

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

 Świętego dla Anny z okazji urodzin  

 - koleżanki  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 

 Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla  

 Christiana z okazji 33ych urodzin - rodzice  

  

Wtorek 24 sierpnia   
8:00 za śp. Leokadię Świercz   

19:00 za śp. Marię i Jerzego Taborowskich  

 - synowa z rodziną  

 

Środa 25 sierpnia   

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o opiekę Matki Bożej Częstochowskiej  

 dla Christine z okazji urodzin  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 26 sierpnia   

8:00 za śp. Roberta Wróblewskiego w 5tą  

 rocznicę śmierci   

19:00 za śp. Franciszkę i Juliana Starońskich 

 - córka   

 

Piątek 27 sierpnia   

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Bogdana z 

 okazji urodzin 

19:00 za śp. braci: Lucjana, Wacława i  

 Antoniego Nowotnik, siostrę Alinę 

 Skolimowską oraz Celinę Głońską  

 - rodzina 

 

Sobota 28 sierpnia  

8:00 za śp. Katarzynę Sadowską - rodzice  

17:00  dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 Klaudii i Marka w 1szą rocznicę ślubu 

 oraz Oliwii i Grzegorza - rodzice  

19:00 za zmarłych z rodzin Szabuniewicz 

 i Sosnowski  

 

Niedziela 29 sierpnia  

8:00 za śp. Kazimierę Niedziałkowską  

 w 12ta rocznicę śmierci - córka z rodziną 

9:30 za zmarłych z rodziny Janusz  -  

 syn z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Jakuba Głowińskiego - rodzina 

14:30 za śp. Władysławę i Edwarda Chojnackich  

 oraz Eleonorę Chwastek - córka z rodziną  

19:00 za śp. Stefanię i Michała Dołżyckich oraz 

 Marię Przystarz - Zofia z synami 

Wejdźmy do zatłoczonej synagogi, gdzie naucza Jezus. Są tam również Jego uczniowie, i zwróćmy uwagę, jak zmienia się nastrój wśród słuchaczy (w. 60).  

Okazują zniecierpliwienie i niezadowolenie. Dla wielu słowa Jezusa są nie do przyjęcia. Odchodzą (w. 66). Jezus nie próbuje zatrzymywać uczniów na siłę.  

Pozwala im odejść, choć bardzo cierpi z tego powodu. Wskazuje na przyczynę ich odejścia: „Pośród was są tacy, którzy nie wierzą” (w. 64).  

Na które słowa z Ewangelii jest nam najtrudniej się zgodzić? Od jakich słów Jezusa najczęściej odchodzimy?  

Jezus nie żąda od nas ich zrozumienia. Pyta jednak o naszą wiarę. Czy potrafimy Mu zawierzyć? Jezus mówi nam o wartości swojego Słowa.  

Nie jest to ludzkie słowo. Jego Słowo jest duchem i życiem (w. 63). Potrafi docierać do samej głębi naszego wnętrza i je przemieniać.  

Poprośmy Ducha Świętego o dar przylgnięcia do Słowa Jezusa i wiary w Jego niezwykłą wartość. Rozmawiajmy z Jezusem o bólu, jaki przeżył  

z powodu niezrozumienia i odejścia uczniów. Zapytajmy Jezusa, które niewierności naszego życia są dla Niego powodem największego cierpienia.  

„Czyż i wy chcecie odejść?” (w. 67).  

Jezus odkrywa wątpliwości kryjące się w sercach apostołów. Wróćmy do naszej historii życia i przypomnijmy sobie swoje najsilniejsze kryzysy wiary  

i powołania życiowego. Co je spowodowało? Zwierzmy się Jezusowi z tego, co najbardziej kusi nas do odejścia od Niego.  

Zawierzmy Mu nasze rozterki i kryzysy. Prośmy Piotra, aby modlił się razem z nami: „Panie, do kogóż pójdziemy...” (w. 68).  

Powtarzajmy w tym tygodniu częściej te słowa, zwłaszcza w chwilach trudnych. Uczyńmy je naszym aktem strzelistym. 

 

  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.  

23.VIII. - 29.VIII.  
Różaniec prowadzi  

Róża 53 

W naszym kościele: 
 

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  

Maksym Dybas  
syn Pauliny i Jarosława   

 
Christian Alexander Zieliński  

syn Alexandry i Damiana 
 
 
 

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.  

 
 

Stypendia - Fundusz  

Chrzest dziecka rodziców  
należących do parafii  

należy zgłaszać do biura  
przynajmniej półtora miesiąca 

przed planowaną datą. 
Rodzice muszą być  
zarejestrowanymi  
członkami parafii. 

Sakrament Chrztu Świętego  
celebrowany jest w soboty rano,  

bez Mszy Świętej.   

Pary pragnące zawrzeć  

sakramentalny związek małżeński 

prosimy o kontakt  

z biurem parafialnym  

celem uzyskania informacji i należy 

to zrobić rok przed planowaną  

datą ślubu.  

Sakrament Chorych–  

prosimy pamiętać,  

że w każdym szpitalu  

jest na dyżurze kapelan katolicki 

dostępny 24 godziny na dobę.  

Prośbę o kapelana  

należy zgłaszać pielęgniarkom.  
SAKRAMENT POJEDNANIA  
Możliwość spowiedzi -  

pół godziny  
przed każdą Mszą Świętą 


