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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 14, 18-20) 
Ofiara Melchizedeka  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 110 (109), 1b-2. 3-4) 

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 11, 23-26) 
Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie  

kielich, śmierć Pana głosicie  
 

EWANGELIA (Łk 9, 11b-17) 
Rozmnożenie chleba  

Poniedziałek  20 czerwca  

8:00 za śp. Eugeniusza Paszkowskiego 

 (40 rocznica)- córka z rodziną 

19:00 za. śp. Karolinę Kowalczyk - rodzina  

 Miałkowskich 

 dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Doroty  

 i Mariusza Belza 

 

Wtorek 21 czerwca 

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

  i potrzebne łaski dla Bolesławy Kir 

  z okazji urodzin - Anna z rodziną 

19:00 za zmarłych z rodziny Wielgus i Łuczak 

 - córka 

 dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże 

 błogosławieństwo dla Katarzyny i dzieci, 

 Lindy i Roberta z rodzinami 

 

Środa 22 czerwca  

8:00 za śp. Michala Bartnik (3 rocznica)  

 - rodzice i brat 

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o opiekę Matki Bożej dla Krystyny  

 i Andrzeja Panuś z okazji 25 rocznicy 

 ślubu 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 23 czerwca 

8:00 za śp. Janinę i Jana Bogusów - córka z 

 rodziną  

19:00 za śp. Jana Rogowskiego - córka z rodziną 

 za śp. Wandę Rudnicką(8 rocznica) oraz 

 zmarłych z rodziny Czuchryty  

 i Prochowskich 

 
Piątek 24 czerwca 

8:00 za zmarłych rodziców: Natalię i Stefana 

 Gajos oraz rodzeństwo; Irenę, Zeneusza, 

 Mariana, Tadeusza oraz ich dzieci: Karola, 

 Mariusza  i Janusza - Regina z rodziną 

19:00 za śp. Jadwigę i Albina Pigiel oraz 

 zmarłych z rodziny Pigiel - córka z rodziną 

 za śp. Joseph’a Konarkowski  

 - siostrzenica z rodziną 

 
Sobota 25 czerwca  

8:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 córki - rodzice 

17:00 za śp. Romana Vilkas (15 rocznica) - żona 

19:00 za śp. Michalinę i Jana Świerk - Karen  

 i Ricky 

 
Niedziela 26 czerwca  

8:00 za śp. rodziców: Anastazję i Jana, braci 

 Józefa i Michała oraz dziadków Franciszkę 

 i Marcina Zawrotniak - Helena z rodziną 

9:30 za śp. Bożenę Kurek (4 rocznica) -  Leszek 

 z rodziną   
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Ewę Kuc (1 rocznica) - mąż i dzieci 

14:30 za śp. rodziców Zofię i Czesława Pasiak, 

 siostrę Alinę Skolimowską oraz męża 

 Antoniego Pasiak- rodzina  

19:00 za zmarłych z rodziny Podczerwińskich, 

 Antolak i śp. Józefa Jarończyka 

 

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!       

„Idzie, idzie Bóg prawdziwy, idzie Sędzia sprawiedliwy.  Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem”. 
Dzisiaj nadarza się szczególny dzień.  Przeżyjmy go z wielką wiarą i radością, wyjdźmy z największym zaufaniem na spotkanie z żywym  

Chrystusem ukrytym w maleńkiej Hostii z całym swym bogactwem.  Przyjmijmy Go do siebie. Idźmy za Nim w każdym kolejnym dniu  
Jego drogami i odpowiadajmy na Jego miłość swoją miłością.  Niech ten uroczysty dzień Bożego Ciała stanie się naszą codziennością.  

Zachęcajmy się wzajemnie do czci Chrystusa w Sakramencie Chleba i Wina, do uczestnictwa w tygodniu  
w Eucharystii oraz częstego przyjmowania Komunii Świętej. 

 

 
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 24.VI  ó gódz. 18:30 

Chrzty 

 
Maya Isabella Corona 
córka Diane i Darrell’a 

 
Felix Kalinowski 

syn Agnieszki i Tómasza  
 

John Puziak 
syn Katarzyny i Marcina 

 
 
 

ADOREMUS 

Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Sakramencie,  

w każdy 2gi piątek miesiąca, óraz  
Wieczó r Uwielbienia z Maryją,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  
W prógramie; wystawienie  
Najs więtszegó Sakramentu,  

katecheza i s piew. 
 

DRUGA SKŁADKA  
25-26.VI - Fundusz Remontowy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

20.06.2022 - 26.06.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.36 

 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

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

 
Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają harcerze 

 
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! 
 

Eucharystia to współdziałanie Boga  
z człowiekiem 
 
Uczucie głodu niezwykle silnie oddziałuje 
na ludzką psychikę. Bywa wprost  
destrukcyjne. Z głodu gotowi jesteśmy 
zabić, z głodu potrafimy nawet zaprzeć 
się Pana Boga. Jezus, który przecież nie 
tak dawno odmówił szatanowi na pustyni 
zamienienia kamieni w chleb, dziś  
zaspokaja głód tysięcy ludzi. On jedyny 
ma możliwość spełniania obietnic. Szatan 
obiecuje rzeczy, których nie może nam 
dać. Obiecuje, że zaspokoi głody, które 
zaspokoić może tylko Bóg. Tymczasem 
obietnice Boga wypełniają się na naszych 
oczach. Bóg jednak potrzebuje pomocy. 
Przecież nie byłby w stanie uczynić cudu, 
gdyby nie ów biedny chłopiec, który miał 
ze sobą tę odrobinę jedzenia. To jego  
odwaga i dobroć sprawiły, że Jezus miał 
szansę na cud. Tak oto Eucharystia  
dokonuje się przez współdziałanie Boga  
z człowiekiem. Chrystus zaspokaja nasze 
głody, także te najbardziej duchowe,  
najgłębsze, jeśli tylko podzielimy się  
z Nim tymi okruchami życia, które  
posiadamy. 
 
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie 
zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Pra-
gnę włączyć się całym sobą w tę pamiątkę, 
by stać się jej częścią. Ty, Panie, żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 

40. Piesza Pielgrzymka  
 

dó Sanktuarium Męczennikó w  
      Kanadyjskich w Midland 

 
8-14 sierpnia 2022 r. 

 
Koszt: $150 za cały tydzien   

lub $30 za jeden dzien  

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 

Dzis  óbchódzimy  uróczystós c   
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

– Boże Ciało. Pó Mszy S w. ó godz. 11:00 
wyruszy prócesja dó czterech ółtarzy.  

Zapraszamy do udziału  
wszystkich Parafian  

Prósimy ó niewchódzenie na  
przydómówe ógró dki óraz 
niedeptanie trawnikó w. 

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  

uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

Pielgrzymka Polonii do Midland 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA Obowiązek Niedzielnej Eucharystii   

 

KONCERT ZESPOŁU RADOŚĆ-JOY 

Niedziela, 26 czerwca, godz.16:00 
w Sali parafialnej 

Bilety dó nabycia ód człónkó w  
zespółu, lub przy drzwiach. 

Dórós li:$15 
Dzieci ( dó 12 lat), seniórzy:$10 

ZAPRASZAMY 

 
Dzień Ojca 

   Z okazji Dnia Ojca, za 
wczóraj i dzis , kaz dym 
serca uderzeniem 
i kaz dym z niegó  

płynącym z yczeniem: 
zdrówia, sił i códziennej radós ci,  

za wszystkie Wasze trudy i starania, 
 składamy dzisiaj pódziękówania.  

 
   Najlepsze życzenia dla wszystkich 

Ojców, z okazji Waszego święta,   
życzymy Wam dużo  

błogosławieństwa, łask Bożych,  
zdrowia i radości. 


