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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 19,4-8) 
Cudowny pokarm  

przywraca siły Eliaszowi  
 

PSALM RESPONSORYJNY   
(Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9) 

Wszyscy zobaczcie,  
jak nasz Pan jest dobry.  

 
DRUGIE CZYTANIE  (Ef 4,30-5,2) 

Naśladować Boga,  
który objawił swoją miłość w Chrystusie  

 
EWANGELIA  (J 6,41-51) 

Chleb żywy, który zstąpił z nieba  

                        On czeka na mnie. 
„Gdy przechodzicie koło kościoła,  
wstąpcie, by pozdrowić Pana.  
Czy przeszlibyście obok drzwi przyjacie-
la, nie mówiąc mu ‘dzień dobry’?” 
 – zachęcał swoich parafian  
św. Jan Vianney. Chrystus, Chleb żywy, 
który zstąpił z nieba, który jest pokar-
mem nieśmiertelności i życia wiecznego, 
jest ukryty w tabernakulum. Tam czeka, 
byśmy Go odwiedzali i przedstawiali Mu 
nasze prośby. „Patrzcie, jaki jest dobry! 
Dostosowuje się do naszej słabości.  
Gdyby ukazał się nam w całej swojej 
chwale, nie odważylibyśmy się zbliżyć do 
Niego. Pragnie, byśmy mieli szczęście 
znaleźć Go zawsze wtedy, gdy chcemy Go 
szukać” – mówił Proboszcz z Ars. 
 
Panie, uwielbiam Cię w moim sercu.  
Dziękuję Ci, że mimo mojej słabości zawsze 
jesteś blisko Mnie. Bądź pochwalony w 
Przenajświętszym Sakramencie, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Poniedziałek 9 sierpnia   

8:00 za śp. Krystynę Domiter - córka z rodziną 

19:00 za śp. Karolinę i Franciszka Kulesza - 

 wnuk 

 

Wtorek 10 sierpnia   
8:00 za śp. Mariannę Gwiazda - syn  

 z rodziną 

19:00 za śp. Katarzynę i Władysława Niedziela  

 oraz za śp. Walentego Siuda  

 

Środa 11 sierpnia   

8:00 za śp. Stanisława Łukasika w rocznicę 

 śmierci - córka Alicja  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 12 sierpnia   

8:00 za śp. Marię Kmiotek - dzieci  

19:00 za zmarłych z rodzin Urbanek i Panek 

 oraz za śp. Mary Hudson  

 

Piątek 13 sierpnia   

8:00 dziękczynna z prośbą o  

 Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 

 Bożej na każdy dzień dla Julii Wróblewski 

 z okazji 100 urodzin   

19:00 za śp. Józefę i Jana Przydatek oraz  

 rodziców z obojga stron   

 

Sobota 14 sierpnia  

8:00 za śp. Iwonę oraz Bronisławę i Feliksa 

 Dudek - dzieci z rodziną 

17:00  za śp. Benito Cucci - rodzina  

19:00 za zmarłych z rodzin Rakoczy i Skibiński  

 - rodzina  

 

Niedziela 15 sierpnia  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

8:00 za śp. Krystynę Kocjan w 3cią rocznicę 

 śmierci oraz zmarłych rodziców Marię i 

 Wacława Czarenko - rodzina  

9:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 Heleny i Jana 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Antoniego Wołoszczak w 4tą  

 rocznicę śmierci - dzieci z rodzinami  

14:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla Joanny i Jerzego Cierpich 

 z okazji 60ej rocznicy ślubu  

19:00 za śp. Genowefę i Kazimierza Kuźnickich  

 rocznicę śmierci - córka   

Dobroć i miłość Boga objawiły się najpełniej w Jezusie Chrystusie. Wiara w Niego motywuje do nowego życia, innego niż życie tych, którzy Go nie znają bądź nie 

uznają. W czytaniu z Listu św. Pawła do Efezjan dominuje wezwanie: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam  

przebaczył w Chrystusie”. Przebaczenie to wspaniały owoc postępowania drogą miłości, „bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani 

na woń miłą Bogu”. Życie chrześcijanina to stale na nowo wybierana droga ufnego naśladowania Chrystusa. Gdy nią idziemy, każdy z nas ma wpływ na stan  

duchowy wspólnoty, którą współtworzymy, oraz całego Kościoła. Nie ma bowiem wtedy miejsca na gorycz, uniesienia, gniew, wrzaskliwość i znieważanie – gorszące 

przejawy złości, które prowadzą do wielu grzechów i podziałów. Eliasz otrzymał chleb i wodę, cudowny pokarm który przywrócił mu siły. Duchowym pokarmem 

chrześcijanina jest Eucharystia. Jezus, prawdziwy człowiek, którego Rodzina była dobrze znana w Nazarecie, czyni z chleba, a także z wina materię nowego  

pokarmu, którym obficie karmi tych, którzy w Niego wierzą. Zapowiedź ustanowienia Eucharystii, przedstawiona słuchaczom zgromadzonym w synagodze 

w Kafarnaum, wzbudziła wśród nich szemranie, w którym wyrażały się zwątpienie i sprzeciw. Zapowiadany dar był tak wielki, że przekraczał ich oczekiwania 

i wyobrażenia. Jezus nie tłumaczy, jak możliwe jest to, co zapowiada, lecz podkreśla: „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. Eucharystia to sakrament miłości 

Boga do człowieka, tej samej, co w Starym Testamencie, lecz wzbogaconej o wyraźne ukierunkowanie ku wieczności. W nawiązaniu do daru manny udzielanego 

przez Boga podczas drogi Izraelitów do Ziemi Obiecanej Jezus powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb,  

będzie żył na wieki”. Eucharystię najlepiej rozumieją nie ci, którzy o niej dyskutują i dociekają, jak jest możliwa, ale ci, którzy się nią karmią.  

 

 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 Pan stwa domem pogrzebowym,  
kto ry uzgodni szćzego ły pogrzebu z Pan stwem, 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.  

09.VIII. - 15.VIII.  
Różaniec prowadzi Róża 50 

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: 

Jessica Pliszka, 
córka Anny and Marka 

& Marcio Blanc syn Margareth i Marćio 
  

Caroline Ilnicki, 
córka Haliny and Jana 

& Derek Kleinsteuber syn Roselyn i Neil ‘ a 
 

Nyna Huynh 
córka Khaćh 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  

Śluby  

W miesiąću sierpniu  
musimy juz  złoz yć  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 telefonićznie, pod  numerem 
905.848.2420 

KOMUNIKAT  
FUNDUSZU WIECZYSTEGO  

MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
Zarząd Funduszu Wiećzystego Milenium 
Polski Chrzes ćijan skiej informuje, z e 
przyjmuje podania o stypendium.  
Składanie podan  odbywa się przez  

obowiązkowe wypełnienie formularzy  
znajdująćyćh się na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca  
W paz dzierniku przyznawane są stypendia 
studenćkie, o które mogą ubiegać się  

studenci polskiego pochodzenia. 
 którzy ukończyli pierwszy rok studiów,  

studiująćy na wyz szyćh ućzelniaćh  
kanadyjskićh. Podobnie jak w przypadku 
rozdziału dotaćji w terminie wiosennym,  

tak i tu obowiązuje wypełnienie  
(kompletne) formularza.  

Termin składania podan  mija 15 września. 
Wszystkie podania,  

kompletnie wypełnione formularze, 
 nalez y przesłać  do biura Milenium  

poćztą 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).     

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, rozpoczęła się 26 lipca i odbywa się wyłącznie  
przez Internet. Aktualne informacje dotyczące jednodniowej  
pielgrzymki są na stronie www.pielgrzymka.ca 

Piesza Pielgrzymka 2021 

Stypendia - Fundusz  

Matki Boskiej Zielnej 2021 

Już za tydzień, 15go sierpnia   
przypada Uroczystość  

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny -   
Matki Boskiej Zielnej;  

Podczas każdej Mszy niedzielnej,  
tego weekend ’u,  będziemy święcić zioła,  

kwiaty, zboża i rośliny. ZAPRASZAMY! 

 Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą  
       "Cudu nad Wisłą", czyli zwycięstwa wojska    
        polskiego nad sowieckimi hordami w 1920   
        roku i ocalenia Europy od zalewu bolszewi -  
        zmu, dzięki szczególnemu wstawiennictwu  
        Matki Bożej. W tym dniu, w latach 1923-47 i    
        ponownie od 1992, Wojsko Polskie obchodzi   
        swoje święto.  


