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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(1 Krl 19, 16b. 19-21) 
Powołanie Elizeusza 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11) 
Pan mym dziedzictwem, moim  

przeznaczeniem  
 

DRUGIE CZYTANIE (Ga 5, 1. 13-18) 
Postępowanie według ducha daje wolność 

  
EWANGELIA (Łk 9, 51-62) 
Trzeba porzucić wszystko,  

aby iść za Jezusem  

Poniedziałek  27 czerwca  

8:00 za śp. Marię i Mariana Stawiarz oraz  

 Franciszkę i Stanisława Stawiarz - syn 

 Janusz z rodziną  

19:00 za śp. Władysławę i Władysława  

 Jaśkiewicz od córki i synów z rodzinami 

 za śp. Piotra Wróż (31 rocznica) 

 

Wtorek 28 czerwca 

8:00 za śp. Bolesławę i Romana Sudoł - syn  

 z rodziną 

19:00 za śp. Antoniny i Haliny Nenko 

 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

 Świętego dla Andrzeja, Beaty i Stefana  

 - rodzice 

 

Środa 29 czerwca  

8:00 za śp. Marka Kośnik (18 rocznica)  

 -rodzina 

 za śp. rodziców: Jadwigę i Józefa oraz 

 zmarłych z rodziny 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 30 czerwca 

8:00 za śp. Włodzimierza Torzewski - córka 

  z rodziną 

19:00 za śp. Jadwigę i Józefa Rzadkowskich, 

 Józefa, Janinę i Józefa Masłowskich - 

 córka Halina Kwapis 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla rodziny Belza 

 
Piątek 1 lipca 

Pierwszy Piątek Miesiąca 
8:00 za śp. Irenę Bronkowski  oraz Antoniego i 

 Kazimierza Szywała - brat z rodziną 

10:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże 

 błogosławieństwo dla Briana w dniu 

 urodzin 

19:00 za śp. Eugenię i Jerzego  

 Czanieckich 

  
Sobota 2 lipca  

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 za śp. Helenę i Jana Krznówek - córka  

 z rodziną 

19:00 za śp. Marię, Bogumiłę, Stefana  

 i Bronisława Chwałek - siostra 

 
Niedziela 3 lipca  

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Andrzeja Rowińskiego (29 rocznica)  

 - rodzina  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Jerzego Scieszka (10 rocznica)  

 - żona i dzieci 

14:30 za śp. Aleksandrę Dzielską i Annę 

 Błachuta od rodziny z Niemiec  

19:00 dziękczynna w 20 rocznicę ślubu 

 Aleksandry i Tadeusza Uranowskich 

 

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!       

Iść drogą Jezusa     Na radykalne pójście za Jezusem składa się trud każdego dnia, wierność w małych rzeczach. Św. Paweł w Liście do Galatów stwierdza:  

„Zostaliście powołani do wolności”. To bardzo ważne, gdyż pójście za Jezusem może się błędnie kojarzyć ze swoistym zniewoleniem,  
wypełnianiem wielu przykazań i przepisów. Tymczasem uczeń Jezusa doświadcza prawdziwej wolności, która polega na postępowaniu według ducha,  

a nie na zaspokajaniu pożądań ciała. Nie jest targany żądzami, które go zniewalają, ale ożywiony miłością potrafi służyć innym. Droga Jezusa to droga wolności. 

 

Bernadeta Hopek 
córka Jó zefy i Jó zefa 

& Łukasz Kochanowski 

Śluby  

Chrzty 
Marcel Stanisław Kalemba 

syn  Aleksandry i Huberta 
 

Levi Edward Norris 
syn Julii i Daniela  

 
Leokadiusz Żemierowski 

syn Natalii i Daniela 
 

Amelia Kulaga 
córka Ilóny i Damiana 

 
Vaela Wrobel 

córka Veróniki i Wójciecha 
 

Penelope Halina Malczewski 
córka Patrycji i Patryka 

 
Amelia Pilat 

córka Dóminiki i Grzegórza 
 

Mia Kochanowski 
córka Bernadety i Łukasza 

 
Józef  Gabriel Dudek 
syn Anny i Zbigniewa 

 
Zofia Dorna 

córka Annabel i Marka 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Nabóz en stwó Pierwszej Sóbóty  

ó gódz. 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Serca Pana Jezusa pó 

Mszy ó 10:00 i 19:00 
Spowiedź od godziny 18:00 

DRUGA SKŁADKA  
25-26.VI - Fundusz Remontowy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

27.06.2022 - 03.07.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.37 

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! Właściwa hierarchia 

 
Panie, pozwól mi najpierw odejść  
i pogrzebać mojego ojca. Odpowiedź  
Jezusa brzmi jak zaprzeczenie tego, co 
najgłębiej zakorzenione w sercu  
człowieka. Ten zwyczajny odruch  
człowieka cywilizowanego wobec  
zmarłych może być aktem wielkiej  
miłości. Ale przecież słów Jezusa nie  
można traktować z bezmyślną  
dosłownością. Znaczą o wiele więcej,  
niż wydawałoby się nam po pierwszym  
przeczytaniu. Otóż Jezus nie odradza nam 
spełnienia tego ważnego uczynku  
miłosierdzia, tylko przypomina, że  
istnieje bardzo konkretna hierarchia 
dóbr, w której służenie Mu, pójście za 
Nim, słuchanie Go, oddanie Mu życia jest 
na pierwszym miejscu. Wszystko inne ma 
być temu poddane, wszystko inne jest 
mniej ważne. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Bogiem  
żywych, a nie umarłych, proszę Cię więc, 
byś zwracał życie tym, którzy odeszli, byś 
ożywiał to, co umarłe, Ty bowiem 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 

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.  
Osoby chętne do wspólnego  

świętowania bezpośrednio po Mszy 
Św., w sali parafialnej, prosimy  

o kontakt z biurem parafialnym.  

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 

Obowiązek Niedzielnej Eucharystii   

 

KONCERT ZESPOŁU RADOŚĆ-JOY 

Dzisiaj, 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 

Rejestracja/Zmiana adresu 
Jestes my parafią etniczną, człónkami  
naszej parafii są Ci, któ rzy są fórmalnie 
zapisani. Nówe fórmularze wpisówe 
 (z ó łte) i zmiany adresu (zielóne)
umieszczóne są w hólu kós cióła.  
Pó wypełnieniu móz na je  wrzucic   
dó kószyczka pódczas  składki  

niedzielnej albó prósimy  
ó kóntakt z biurem parafialnym. 
Prosimy o informowanie nas  

Rocznicę Ślubu Obchodzą  

Anna i Henryk Lopinski- 67 rocz., 
Janina i Zbigniew Rybińscy - 50 rocz.;  

Teresa i Karol Świtakowscy – 50 rocz., 
Katarzyna i Stefan Kowalczyk – 47 rocz., 

Barbara i Kazimierz Wójcik- 45 rocz.; 
Joanna i Jerzy Szydłowscy – 44 rocz., 

Ewa i Leszek Robak – 42 rocz., 
 Anna i Andrzej Wajnblum- 40 rocz.; 

Irena i Jan Bułka – 40 rocz., 
Małgorzata i Jacek Maronowski – 31 rocz., 

Dorota i Mirosław Zuchniak – 30 rocz., 
Bogumiła i Dariusz Gabrysiak – 30 rocz., 

Małgorzata i Waldemar Kruszyńscy–34 rocz., 
Renata i Marek Słotwińscy – 29 rocz.; 
Danuta i Robert Oleszczuk – 25 rocz., 
Anna i Marek Kowalczyk – 25 rocz., 

Regina i Józef Wajdzik – 24 rocz., 
Katarzyna i Radosław Figlarz – 20 rocz., 

Agata i Mateusz Serwin - 11 rocz., 

Piątek, 1 lipca - Canada Day 2021        
Biuro Parafialne jest nieczynne  

Z okazji 
    37-lecia święceń  kapłańskich  

o. Jana Kobzan OMI 
 

30-lecia święceń  kapłańskich  
o. Jacka Nosowicza OMI 

 
26-lecia święceń  kapłańskich         

o. Bogdana Osieckiego OMI 
 

  10-lecia święceń kapłańskich  
                      o. Marcina Serwina OMI 

 
              urodzin s. Haliny Pierożak MChR   

 
z yczymy Wam Bóz ej radós ci. Niech   
dóbry Bó g óbdarza Was nieustanie  
łaską i pókójem, a Jezus Chrystus  

niech będzie dla Was zawsze z ró dłem  
niewyczerpanych daró w, 

abys cie całym z yciem s wiadczyli 
ó przynalez nós ci dó Bóga.  

 
Otaczamy Was naszą szczerą modlitwą.  

 Szczęść Boże! 

Lista sprzedaży pączków dla grup  
parafialnych na rok 22/23 jest  

do odebrania w zakrystii. 


