
5 wrześ nia 2021                XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA            Vol. 42 Nr 36   
INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 35, 4-7a) 

Przejrzą oczy niewidomych  
i uszy głuchych się otworzą  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10)  
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Jk 2, 1-5) 

Bóg wybrał ubogich 
 

EWANGELIA (Mk 7, 31-37) 
Uzdrowienie głuchoniemego  

„Effatha” 
Słowa „otwórz się” skierowane do głucho-
niemego odnoszą się nie tylko do  
cielesnego uzdrowienia, one oznaczają 
też otwarcie się tego człowieka na działa-
nie łaski. My też potrzebujemy otwarcia 
się na działanie łaski, Słowa Bożego i  
Bożej miłości, byśmy doświadczyli uzdro-
wienia, by Pan w nas działał i zmieniał 
nasze życie. Potrzebujemy też otwarcia 
się na drugiego człowieka, aby chcieć go 
poznać, mieć dla niego czas na zwykłą 
rozmowę, na podzielenie się z nim Dobrą 
Nowiną, czy pomoc mu. Człowiek jest 
istotą społeczną. Potrzebujemy innych,  
to nasza podstawowa potrzeba.  
Nie zapominajmy, że Jezus przyszedł na 
ziemię, by nawiązać kontakt z człowie-
kiem. 
Panie, otwórz mnie, abym słyszał Twoje 
słowo i dzielił się nim z innymi. Amen. 

Poniedziałek 6 września  

Canada Labour Day  

8:00 za śp. Ewę, Władysława, Jerzego 

 i Ryszarda Kotwickich - wnuczka  

 i siostrzenica  

19:00 za śp. Marię Gruszka i syna Romana  

 Gruszka 

 za śp. siostrę Reginę i brata Eugeniusza  

 oraz zmarłych z ich rodzin - siostra  

 Bolesława  

  

Wtorek 7 września   
8:00 za śp. Annę, Andrzeja, Czesława i 

 Stanisława Dudek - Stefania z mężem 

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 dla wnucząt 

 za śp. Michalinę i Jana Grodeckich  

 - córka z rodziną 

 

Środa 8 września   

8:00 za Bogdana, Wandę, Helenę  

 i Stanisława Kowala oraz Andrzeja Dżal 

 za sp. Piotra Pyrek - rodzice i rodzina 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 9 września   

8:00 za śp. Jadwigę Koczorowską - rodzina  

19:00 za śp. Elizabeth Polański oraz zmarłych 

 rodziców - rodzina 

 za śp. Augustyna, Józefa, Marię, Janinę  

 i Władysława - córka i siostra  

 

Piątek 10 września  

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o opiekę Matki Bożej dla Jennifer,  

 Tammy i Marii 

19:00 za śp. Annę i Stanisława Guzda - syn  

 z rodziną  

 za sp. Aleksandra, Michalinę, Zygmunta 

 i Mieczysława Lisek oraz Aleksandrę  

 Zarzeczną - córka i siostra z rodziną  

 

Sobota 11 września 

8:00 za zmarłych z rodzin Stopp i Baniak  

 - syn z rodziną 

17:00  za śp. Stanisława Guzdek w 27 rocznicę  

 śmierci  

19:00 z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego   

 dla rodzin z obojga stron - Jolanta  

 i Zygmunt  

 

Niedziela 12 września   

8:00 za śp. Sabinę Cwalińską w 20 rocznicę 

 śmierci  - mąż i córki  

9:30 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 dla Katarzyny i Darko Miodrag z okazji 

 10 rocznicy ślubu 

11:00 w intencji uczniów i nauczycieli polskich  

 szkół z okazji rozpoczęcia roku szkolnego  

13:00 za śp. Ryszarda Plewa z prośbą o łaskę  

 przebaczenia grzechu i łaskę zbawienia  

 Paulina  

14:30 za śp. Jadwigę i Józefa Rzadkowskich oraz 

 Cecylię i Piotra Kwapis - rodzina Kwapis  

19:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki  

 Bożej dla Bronisławy i Tadeusza z okazji  

 45 rocznicy ślubu 

Dzisiejszą Ewangelię możemy odczytywać w sensie religijnym, otwarcia się na Jezusa i na Jego zbawcze Słowo.  

Gdy człowiek dorosły przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, jednym z jego elementów jest właśnie obrzęd «Effata», mający kandydatowi do 

chrztu «otworzyć uszy» na słuchanie Słowa Bożego i «otworzyć usta» na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało uświadamiamy sobie, że to «Effatha» 

z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas, wszyscy bowiem potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo Boże i gotowości, aby za nim pójść.  

Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych braci i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi się podoba, co Jezus mówi, a to już nie,  

bo to nie na nasze czasy. Możemy też odczytywać słowa «Effatha» w sensie społecznym, otwarcia się na drugiego człowieka. Żyjemy, niestety, w społeczeństwie  

coraz bardziej zatomizowanym, w którym następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami. Żyjemy w epoce  

Facebooka, w której ludzie, zwłaszcza młodzi, zdają się nie potrzebować osobowego spotkania, bo łatwiej jest im ‘rozmawiać’ ze sobą przez ekran niż, na przykład, 

przy stole,” co skutkuje nadmiernym indywidualizmem i alienacją. Natomiast, w drugim czytaniu św. Jakub przestrzega, by nie mieć względu na osoby.  

Wzgląd na bogactwo, na pozycję społeczną, układy jest – niestety – również prawie powszechny. W Biblii osiemnaście razy pada to stwierdzenie:  

„Bóg nie ma względu na osoby”. Apostoł Jakub mówi wprost: W tym jest nadzieja i pociecha dla nas, biedaków i grzeszników. „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! 

Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?”. 

 

  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.  

6.IX. - 12.IX.  
Różaniec prowadzi  

Róża 55 

W naszym kościele: Chrzty  

 
Octavia Kalicki  

córka Kamili i Chrystiana  
 

Benjamin Stephen Ryl 
syn Danielle i Sebastiana 

 
Jacob Thomas Slezak  
syn Pauliny i Adama  

 
Victoria Rose Solus  

córka Denisy i Jakuba 
 

Finley Walter Taylor 
syn Moniki i Douglas ’ a 

 
Oliver Lucien Zolkiewicz  

syn Justine i Antoniego  
 
  
  
 
 
 
 

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.  

Śluby 

Grupa Pro-Life gorąco zaprasza na  
Adorację wynagradzającą Panu Jezusowi  

za grzechy przeciwko z yciu,  
w niedzielę 12 września,  

bezpos rednio po Mszy S w. wieczornej. 

Zapisy i pro by będą  
w Sali Parafialnej.  

Maski są obowiązkowe 
 

środa, 8 września,  
godzina 19:45 - 21:15 - grupa średnia 

 
czwartek, 9 września,  

godzina 19:30 - 21:45 - grupa starsza 
 

środa, 15 września,  
godzina 18:30 - 19:30 - grupa młodsza  

 
Zapraszamy! 

 
 

Radość Joy - Zapisy 

Pro Life Zaprasza 

Patricia Gluszak  
córka Emilii i Piotra  
& Arthur Puchalski  

syn Bronisławy i Zbigniewa  
 

Sylwia Judyta Pacholczyk  
córka Ewy i Krzysztofa  

& Alessandro Ippolito Carbone  
syn Liliany i Attilio 


