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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Prz 8, 22-31) 
Mądrość zrodzona przed  

stworzeniem świata  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9) 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!   
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 1-5) 
Pokój z Bogiem przez Chrystusa  

w Duchu Świętym  
 

EWANGELIA (J 16, 12-15) 
Duch Prawdy doprowadzi  

was do całej prawdy  

Poniedziałek 13 czerwca  

 

8:00 za zmarłych z rodziny Zucharów i Kogutów  

19:00 za. śp. Adam Duszewskiego - Irena  

 i Henryk z rodziną 

 za śp. Andrzeja Socha i Józefa  

 Ostrowskiego 

 

Wtorek 14 czerwca 

 

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski dla 

 Kazimiery i Franciszka Olszańskich  

10:00 w intencji członków Klubu Seniora 

19:00 o potrzebne łaski dla Agaty i Sven  

 Matthies w 7 rocznicę ślubu   

 śp. Halinę i Wacława Gołębiowski   

  - córka z dziećmi 

 

Środa 15 czerwca  

 

8:00 za śp. Mariana Kir (3 rocznica) oraz 

 wszystkich zmarłych z rodziny Kir i Lelas  

 za zmarłych rodziców: Józefę 

 i Władysława Kociuba - córka 

 z dziećmi i wnukami 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 16 czerwca 

 
8:00 za śp. Tadeusza (1 rocznica)  

19:00 za śp. Bronisławę i Zygmunta 

 Jankowskich - córka 

 za zmarłych wujków i ciocie - rodzina 

 
Piątek 17 czerwca 

 
8:00 za śp. Ryszarda Plewa (2 rocznica) 

19:00 za śp. rodziców: Antonię i Piotra 

 Mochockich oraz Leokadię i Antoniego 

 Kępisty-  syn i córka z rodziną 

 za śp. Jana Zegan (1 rocznica) - żona 

 Maria i dzieci 

 
Sobota 18 czerwca  

 
8:00 za śp. Danutę Wyszowski oraz  

 Władysława Ogorzały - syn z rodziną 

17:00 za śp. Zofię i Władysława Jasińskich oraz 

 Romana Sroślak 

19:00 za śp. Iwonę Wozińską (3 rocznica)  

 - siostra i rodzice 

 
Niedziela 19 czerwca  

 
8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę, błogosławieństwo i dary 

 Ducha Świętego dla rodziny Kostka 

9:30 dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu 

 Zofii i Andrzeja Liczner z prośbą o zdrowie 

 i Boże błogosławieństwo dla rodziny   
11:00 za parafian i dobrodziejów 

14:30 za śp. Helenę Wilk, jej syna Janusza Wilk i 

 Pawła Pietras 

19:00 za śp. rodziców: Czesławę i Władysława

 i brata Antoniego Wdowiak oraz zmarłych 

  z rodzin Mejza i Owoc 

 

Intencja papieska  
na miesiąc czerwiec 2022  

 
Za rodziny 

Mó dlmy się w intencji ródzin  
chrzes cijan skich na całym s wiecie, aby  
dzięki kónkretnym gestóm przez ywały  
bezinteresównós c  miłós ci óraz s więtós c   

w códziennym z yciu.  

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypóminamy, z e intencje  
na Mszę s w. z intencjami  

zbiórówymi  
 podajemy telefonicznie  

 905.848.2420 

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

Prawda o Trójcy Świętej najbardziej objawia się podczas sakramentu chrztu św. Jesteśmy wówczas włączeni do wspólnoty Kościoła w imię  
Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj również warto przypomnieć sobie tę prawdę wiary, że Trójca Święta jest jednością. Jako chrześcijanie nie  

wyznajemy trzech Bogów, ale jednego w trzech Osobach.  Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 
 Winniśmy codziennie zanurzać nasze życie w Bogu, tak by w naszych sercach panował pokój. Katechizm uczy nas, że „całe życie chrześcijańskie  

jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym;  
kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (KKK n. 259). 

 

Beata Katarzyna Pawlik 
córka Małgórzaty i Jana 

& Piotr Nowak 
syn Teresy i Mikółaja 

 
Jessica Susan Siemionkowicz 

córka Bóz eny i Wiesława 
& Mateusz Stepnowski 

syn Anny i Szczepana 
 

Patrycja Wilczewska 
córka Haliny i Jacka 

& Bartosz Czepielewski 
syn Ewy i Marka 

 
Bernadeta Hopek 

córka Jó zefy i Jó zefa 
& Łukasz Kochanowski 

syn Brónisławy i Zygmunta 
 
 
 

Śluby  

 
 

 W miesiącu czerwcu 
zapraszamy na  

nabożeństwo do  
Najświętszego  

Serca Pana Jezusa 
 
 

 
Litania dó Serca Jezusówegó: 

 
Piątek 17.VI  ó gódz. 18:30 
Piątek 24.VI  ó gódz. 18:30 

Chrzty 
Sophie Stephaie Kwiatek 
córka Barbary i Thómas’a  

 
Sophia Kassee Żegleń 
córka Sashy i Davida  

 
Matthew Nicholas Deamaral 

syn Anny i Nichólas’a 
 

Lilianna Irena Batruch 
córka Kariny i Filipa 

 
Julia Anna Michalak 

córka Anny i Sławómira 
 
 

Nabożeństwo Fatimskie  

 Poniedziałek 13 czerwca 
Nabóz en stwó Fatimskie z prócesją  

dó Ogródu Ró z an cówegó  
po Mszy Św. wieczornej 

DRUGA SKŁADKA  
11-12.VI - Marygrove Camp 
25-26.VI - Fundusz Remontowy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

13.06.2022 - 19.06.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.35 

 
12.VI. - niedziela 

Grupa Pro Life zaprasza do 
wspólnej modlitwy po  

wieczornej Mszy Świętej  
 

Niedziela, 12 czerwca, godzina 14:00, 
spótkanie Franciszkanó w S wieckich 

w salce Brata Antóniegó  

 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU  
26 VI o godz. 11:00.  
Zgłószenia przyjmuje  
Biuró  parafialne.   

 
Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają ministranci 

Franciszkanie Świeccy 

 
W progi Boże  

w godnym ubiorze! 
 

Drodzy parafianie pamiętajmy,  
by wchodząc do świątyni,  

swoim strojem  
i zachowaniem uszanować Pana 

Boga, jak i powagę miejsca  
świętego, w którym On  

jest obecny! 

Wiara to proces 
 
Jezus traktuje naszą wiarę jako proces,  
na który składa się wiele małych etapów 
rozłożonych w czasie. On wie, że nie 
wszystko jesteśmy w stanie przyjąć od 
razu, że nie wszystko jesteśmy w stanie 
od razu zrozumieć. Jest najlepszym  
pedagogiem, który małymi krokami, 
przez zagadnienia łatwiejsze,  
doprowadza swoich uczniów do tego, co 
największe. Miałbym wam jeszcze dużo 
do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście  
w stanie tego udźwignąć – mówi Jezus do 
nas, swoich uczniów. A mówi to przecież  
u progu wydarzeń, które będą musiały 
zachwiać naszą wiarą, które przekroczą 
wszelkie nasze wyobrażenie – u progu 
swojej męczeńskiej śmierci. On wie, że 
musimy dojrzeć do zrozumienia krzyża, 
do zrozumienia tajemnicy cierpienia.  
Jesteśmy niemowlętami, które strawią 
tylko najprostszy pokarm, które muszą 
nauczyć się swoich pierwszych kroków. 
Jednocześnie jednak jesteśmy w szkole 
Jezusa Chrystusa, który przeprowadzi nas 
przez najtrudniejszą lekcję – lekcję  
Golgoty – aż do poznania świętego oblicza 
Boga Ojca w niebie. 
 
Panie Jezu Chryste, pragnę stać się  
pokorny, bo tylko wtedy udzielona zostanie 
mi ta niezwykła wiedza, która zanurzy 
mnie w miłości Boga Ojca, Boga Syna  
i Boga Ducha Świętego. Ty żyjesz  

40. Piesza Pielgrzymka  
 

dó Sanktuarium Męczennikó w  
      Kanadyjskich w Midland 

 
8-14 sierpnia 2022 r. 

 
SZCZEGO ŁY WKRO TCE 

Msza Św. dla członków  
Klubu Seniora   

Wtorek, 14 czerwca, godzina 10:00 

Kónferencja Pólskich Księz y na  
Wschódnią Kanadę zaprasza  

całą Pólónię na dóróczną Pielgrzymkę  
Pólónii dó sanktuarium Męczennikó w  

Kanadyjskich w Midland, któ ra ódbędzie 
  się w niedzielę, 14 sierpnia 2022 r. 

Tegórócznym  uróczystós cióm 
przewódniczył będzie  

ks. bp próf. dr hab. Andrzej Franciszek 
Dziuba, órdynariusz diecezji łówickiej. 

 
Pógram uróczystós ci  ódpustówych: 
 
ó gódz. 9:00     - Spówiedz  
ó gódz. 10:30   - Ró z aniec 
ó gódz. 11:15   - Wejs cie Pielgrzymki 
                 pieszej 
ó gódz. 11:30   - Uróczysta Msza S w.  
                ódpustówa 
ó gódz. 13:00    - Nabóz en stwó,  
                                pós wiecenie zió ł óraz 
                 kwiató w 

W przyszłą niedzielę ,19 czerwca 2022 
óbchódzic  będziemy 

 Uroczystość Bożego Ciała.  
W procesji po Mszy św. o godz. 11:00  

udamy się do czterech ołtarzy.  
 

Wszystkich uczestnikó w prócesji  
prósimy ó niewchódzenie na  
przydómówe ógró dki óraz 
niedeptanie trawnikó w. 

 

Niech będzie tó dzien  celebracji naszej 
wiary wóbec s wiata óraz najgłębszy  
szacunek dó Jezusa w Eucharystii.  

 
ZAPRASZAMY Sióstry Misjónarki S w. Piótra  

Klawera zapraszają wszystkich  
parafian na Mszę S więtą Dziękczynną  

(w j. pólskim) z ókazji 100-letniej  
rócznicy s mierci Matki Załóz ycielki,  

błógósławiónej Marii Teresy  
Ledό chówskiej.  Msza s w. ódbędzie się 
dnia 2 lipca 2022 r. o godz. 13.00  

w parafii św. Maximiliana Kolbe pód 
przewódnictwem Ks. Bp Jό zefa  

Dąbrówskiegó C.S.M.A.  
Po Mszy Św. zapraszamy na  

poczęstunek w Sali  
Parafialnej.  

Zaproszenie Sióstr Misjonarek  

Św. Piotr Klawera 

 
Z dniem 31 maja br. odwołana została 

ógó lna dyspensa ód óbówiązku  
uczestnictwa w niedzielnej Mszy S w. 

 
Zgodnie z przepisami prawa  

kościelnego „wierni są  
zobowiązani do uczestnictwa  

w Eucharystii w niedzielę”.   
 

Tylkó ósóby, któ re z waz negó pówódu, 
chóróby-izólacji ze względu na  

COVID-19, nie mógą uczestniczyc   
we Mszy s w. niedzielnej, są  
zwólnióne z tegó óbówiązku.   

 
Kós ció ł zachęca dó ósóbistegó  

Pielgrzymka Polonii do Midland 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 

Obowiązek Niedzielnej Eucharystii   


