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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4, 1-2. 6-8) 
Wezwanie do zachowania przykazań 

 
PSALM RESPONSORYJNY 

(Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5) 
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.  

 
DRUGIE CZYTANIE  

(Jk 1, 17-18. 21b-22, 27) 
Wprowadzać słowo w czyn 

 
EWANGELIA (Mk 7, 1-8a. 14-15, 21-23) 

Prawo Boże a zwyczaje  

                   Być blisko Boga sercem 
Patrząc na otaczający nas świat, widzimy 
przede wszystkim to, co zewnętrzne. Po-
dobnie postrzegamy drugiego człowieka. 
Bóg jednak widzi inaczej. Patrzy na serce, 
przenika je. Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
znowu konfrontuje się z faryzeuszami i 
ich zewnętrzną religijnością. Uświadamia 
ich i nas, że relacja z Bogiem to nie tylko 
czczenie Go wargami. Ważna jest bliskość 
serca. Jezus idzie jeszcze bardziej w głąb. 
Przypomina, że to z wnętrza, z serca ludz-
kiego pochodzi to wszystko, co jest złem i 
rani człowieka. Dlatego jeśli pragniemy, 
aby świat był lepszy, musimy zmienić coś 
we własnym sercu. 
 
Jezu, przepraszam Cię, że tak wiele słów i 
modlitw wypowiadam tylko wargami. 
Amen.  

Poniedziałek 30 sierpnia   

8:00 za śp. Dawida Macierzyńskiego w  

 4tą rocznicę śmierci - rodzice i brat  

19:00 za śp. Janinę i Andrzeja Rzyczniak  

 - rodzina  

  

Wtorek 31 sierpnia   
8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę 

 Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla  

 Heleny z okazji urodzin - koleżanki  

19:00 za śp. Mariannę i Józefa - syn z rodziną 

 

Środa 1 września   

82 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej  
8:00 za zmarłych z rodzin Kińskich i Domżałów 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 2 września   

8:00 za śp. Józefa Mrukowskiego - Ryszard  

 z rodziną 

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

 Złota Róża  

 

Piątek 3 września  

Pierwszy Piątek Miesiąca   
8:00 za śp. teściów Eugenię i Stefana  

 Loeonczuk - synowa Danuta  

10:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

 Świętego dla dzieci i wnuków - rodzice 

19:00 z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny  

 Chrzanowskich  

 

Sobota 4 września 

Pierwsza Sobota Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00  za śp. Tadeusza i Henryka Domżał  

 - Krystyna i Jadwiga z rodzinami 

19:00 za śp. Walentego Siuda - syn z rodziną 

 

Niedziela 5 września   

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Józefa Taborowskiego w 15tą 

 rocznicę śmierci - żona, dzieci i wnuki  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Annę Onaszkiewicz - mąż, córka,  

 rodzina i przyjaciele  

14:30 za śp. Cecylię i Mariana Budziak oraz 

 zmarłych z rodziny Czyżowicz - córka Irena  

 z rodziną  

19:00 za śp. Edwarda Kuziora w 13tą rocznicę  

 śmierci - żona z rodziną  

Mojżesz, zbliżając się do Ziemi Obiecanej, udziela ludowi najważniejszych napomnień i wzywa do wierności w wypełnianiu przykazań.  
Dzięki ich znajomości i zachowywaniu lud hebrajskich niewolników stawał się narodem Izraela. Był też przygotowywany, by przejąć na własność kraj, za który podejmie  

odpowiedzialność przed Bogiem. Mojżesz podkreśla: „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was na-
kładam”. Uwydatnia dwa aspekty wierności przykazaniom, ostrzegając z jednej strony przed ich szkodliwym pomnażaniem i rozbudowywaniem, wskutek czego to, co najbardziej istot-

ne, staje się niewidoczne i nieważne, a z drugiej – przed redukowaniem i lekceważeniem tego, co w przykazaniach jest naprawdę ważne. Wierność przykazaniom w ich  
nieskażonej postaci czyni z Izraela prawdziwy lud Bożego wybrania, odmienny od innych ludów i narodów. Czytanie z Ewangelii według św. Marka świadczy, że pokusa przekręcania 

przykazań oraz ich wypaczonej interpretacji nie ominęła tych, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za kształt życia religijnego rodaków, czyli faryzeuszy i uczonych w Piśmie.  
Mało tego, swoje podejście i spojrzenie narzucali innym, wymagając od nich tego, o czym nie było mowy w przykazaniach. Swoje zarzuty kierowali także przeciw uczniom Jezusa,  

obwiniając ich o niewierność wobec „tradycji starszych”. Odpowiedź Jezusa była stanowcza: „Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Postępując w ten sposób, 
faryzeusze i uczeni w Piśmie prowadzili wiernych na manowce, co miało katastrofalne skutki: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 

próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Gdy zostaje wypaczony fundament prawdziwej pobożności, wtedy jej miejsce zajmują jej wypaczone formy, które nie budują ani nie karmią 
więzi z Bogiem. To, co najważniejsze, dokonuje się w sercu człowieka i wszystkie zewnętrzne zachowania powinny być podporządkowane głosowi prawego sumienia.  

Czytanie z Listu św. Jakuba przypomina o potrzebie wprowadzania Słowa otrzymanego od Boga w czyn. W tym, co dotyczy dobrego życia, nie jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. „Każde 
dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności”. Przykazania nie są wypadkową  

określonej kultury, czy uwarunkowań historycznych, lecz wyznaczają zasady życia wszystkich pokoleń wyznawców Boga. Są jednym z darów Słowa Bożego, którego ufne przyjęcie  
stanowi fundament właściwego postępowania. Apostoł Jakub wzywa: „Wprowadzajcie Słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”.  

To wezwanie jest zawsze aktualne, a w naszych czasach szczególnie ważne i wymaga rzetelnego rachunku sumienia, zwłaszcza tych, którzy przewodzą wspólnotom wiernych.  

 

  Kościoły w Ontario są 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  
wrzesień 2021  

Intencja powszechna:  
Ekologicznie zrównoważony styl życia. 

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali 
odważnych wyborów  

na rzecz stylu życia powściągliwego  
i ekologicznie zrównoważonego,  

ciesząc się z ludzi młodych,  
którzy się w to zdecydowanie angażują. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

30.VIII. - 05.IX.  
Różaniec prowadzi  

Róża 54 

W naszym kościele: 

Roman Krygiel - lat 95; 
Edward Pekalski - lat 91; 

Edward Stanely Tos - lat 85; 
Andrzej Kostka - lat 80; 
John Stewart Park - 79; 

Ryszard Popkowski - lat 78; 
Richard Subda - lat 78; 
Urszula Wiącek - lat 72; 
Teresa Gustof - lat 67; 

Sławomir Adrian - lat 62; 
Andrzej Olender - lat 57; 

Cesidio DiBenedetto - lat 50; 
Kamil Walega - lat 43; 

 
Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie,  

A Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci. 

Odeszli do Pana  

Chrzty  

 
David Pietraszek  

syn Agnieszki i Sebastiana  
 

Sakrament Chorych–  
prosimy pamiętać,  

że w każdym szpitalu  
jest na dyżurze kapelan katolicki 
dostępny 24 godziny na dobę.  

Prośbę o kapelana  
należy zgłaszać pielęgniarkom.  

 

Pożegnanie 2021 

 
Decyzją przełoz onych, z początkiem wrzes nia,  

z egnamy Ojca Piotra Dudek OMI. 
 Ojciec Piotr otrzymał obediencję  

na stanowisko Proboszcza w parafiach  
Saint Mary Our Lady Queen of Poland  

oraz S więtego Kazimierza w Thunder Bay,  
 

 

z egnamy ro wniez  
                                      Ojca Tomasza Jarosza OMI,  

                                   kto ry udaje się na rok czasu do Halifax ‘u, 
                                       aby doskonalic  język angielski.  

       
            Serdeczne Bóg Zapłać Ojcom 

           za posługę w naszej parafii! Dziękujemy za modlitwę, 
entuzjazm, poczucie humoru,  

w tym trudnym czasie, i wszelką pomoc. 
Niech Matka Boża ma Ojców w swojej opiece  

i wspomaga Was w kontynuacji Waszej misyjnej pracy. 

Pary Obchodzące  
Rocznicę Ślubu 

Elżbieta i Tadeusz Czyżyk – 55 rocz.  
Maria i Zdzisław Pracoń – 50 rocz. 
Irena i Roman Tetkowski – 50 rocz.  
Halina i Marian Nowak – 50 rocz. 

Grażyna i Edward Ekiert – 46 rocz.  
Krystyna i Zygmunt Tomaszewski – 40 rocz. 

Janina i Jan Kowalczyk – 40 rocz. 
Elżbieta i Maciej Terlecki – 39 rocz. 
Sylwia i Krzysztof Kogut – 25 rocz.  

środa, 1 września -  82 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej  

Przypominamy,  
że maski są obowiązkowe wewnątrz kościoła i kaplicy  

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.  


