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UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA   

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 
 
 

DZIŚ OBCHODZIMY DZIEŃ OJCA 

Życzymy Wam drodzy Ojcowie, 
abyście byli szczęśliwi w wypełnieniu 
tego szczególnego zadania, jakim jest 
przede wszystkim zapewnienie bytu i 
bezpieczeństwa swojej rodzinie.  Niech 
Bóg Ojciec pełen miłości obdarzy Was 
obfitymi łaskami.  
 

ODPUST PARAFIALNY -  26 czerwca. 

Jest to doroczna uroczystość rodziny 

parafialnej związana ze świętem 

patronalnym kościoła. U nas jest to kościół 

pod wezwaniem MATKI BOSKIEJ 

NIEUSTAJACEJ POMOCY. Dzień 

odpustu jest związany z możliwością 

uzyskania daru duchowego jakim jest odpust 

zupełny czyli darowanie wszystkich kar 

doczesnych za popełnione grzechy. Przez 

grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, 

która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i 

wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez 

uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy 

modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość 

odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić 

do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, 

(może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, 

wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz 

odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę w 

intencjach Ojca Świętego ... 

Uroczystość odpustowa jest także okazją aby wyrazić wdzięczność 

wszystkim, którzy przez cały rok włączają się przez swoją pracę i 

poświęcony czas w dzieło budowania parafii. 
 
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ - Aplikacja i 

wszystkie informacje są dostępne na stronie Fundacji 

www.reymont.ca 

PODZIĘKOWANIE – Paniom, które poświęciły swój czas i 

bezinteresowną pracę przy posprzątaniu groty i posadzeniu 

kwiatów serdeczne Bóg zapłać! 
 

ODSZELI DO WIECZNOŚCI: 

Janusz Lubański (97) Pogrzeb odbył 

się w ubiegły wtorek.  

Zdzisław Sokal (70) Pochowanie 

prochów odbyło się w ubiegłą środę. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …Eternal Rest... 
 
ODPUST KU CZCI ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  

- Przyjaciele Misji Oblackich, serdecznie zapraszają na 

uroczystości odpustowe w Kościele Misyjnym św. Piotra Apostoła 

w Mississauga, które rozpoczną rok jubileuszowy 200 rocznicy 

istnienia tej świątyni. Uroczystości będą miały miejsce przy 6056 

Ninth Line, Mississauga, 26 czerwca godz. 15:00. Uroczystościom 

przewodniczył będzie i homilię wygłosi O. Alfred Grzempa, 

Prowincjał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. 

zapraszamy na smaczny posiłek odpustowy w czasie festynu 

misyjnego przy bacówce.  

 

 

 

Eucharystia pamiątką oraz pokarmem 

pielgrzymów. 

  

 
     Czytania: I – Rdz 14:18-20 

                      II – 1 Kor 11: 23-26 

     Ewangelia:  – Łk 9:11b-17 

 

 

 Dziś Kościół katolicki czci swoją najdroższą 

tajemnicę – Eucharystię.  Jesteśmy jak wielka 

rodzina zgromadzona wokół stołu, jak jedna z tych 

pięćdziesięcioosobowych grup siedzących na 

ziemi na pustyni w oczekiwaniu na posilenie się 

chlebem rozmnożonym przez Pana. Chlebem, 

który On nam da, jest Jego ciało wydane za nasze 

życie i życie świata. 

 

Trzynasta Niedziela Zwykła 

 

Powołanie i powołania 

 

Czytania: I - 1 Krl:19.16b, 19-21 

                II – Ga 5:1, 13-18 

Ewangelia: -  Łk 9:51-62 

 

Spróbujmy więc dziś ukazać, na czym polega to 

powszechne powołanie wszystkich wierzących.  

Podkreślmy, że powolanie jest przede wszystkich 

stanem ducha, sposobem pojmowania własnego 

życia.  Przeżywanie życia chrześcijańskiego jako 

powołania oznacza przeżywanie go jako 

odpowiedzi na apel, a dokładniej mówiąc na Boży 

apel przekazany nam przez Jezusa Chrystusa, 

docierający do nas nieustannie dzięki głosowi 

sumienia. Oznacza przeżywanie go w 

posłuszeństwie, w godności, w czuwaniu, ale 

również w wolności, ponieważ wiara – jak 

powiedział nam Paweł – jest zawsze powołaniem 

do wolności, prawdziwej wolności będącej 

owocem Ducha, sprawiającej, że potrafimy 

kochać innych i być radosnymi; oznacza 

przeżywanie go w nieustannym i owocnym 

napięciu.   

                                            Raniero Cantalamessa 

 

 

 

                      

http://www.reymont.ca/


19, 26 JUNE 2022 

CORPUS CHRISTI 

THIRTEENTH SUNDAY  
 

 
SOLEMNITY OF BODY AND BLOOD OF CHRIST - 

CORPUS CHRISTI - Popularly known as the Feeding of 

the Five Thousand, this miraculous event is found in all four 

Gospels. The Gospels agree that Jesus was followed by a 

great crowd into the hill country. What were they after? 

Maybe some came to hear a little more about the kingdom, 

inspired by his hope-filled promise of God’s mercy and 

healing. Perhaps others simply came to see another miracle 

from one whose words could change lives, and whose deeds 

could do marvelous things. Maybe some were at the last stop 

in their journey of life with nothing to lose and yet 

everything to gain. So they are willing, if not eager, to 

follow him into this lonely/deserted place – willing to risk 

the growing darkness, hunger and even the potential of a 

long walk home just to be with Jesus. And it is here in this 

lonely/deserted place that Jesus meets them and their 

deepest needs in a life-abundant and self-giving way. We 

are gathered today to celebrate the Solemnity of Corpus 

Christi. In many ways, we are very like the Gospel crowd. 

We, too, have come with our hopes and needs to encounter 

Jesus. Here Jesus creates a Eucharistic world where all 

experience his real presence and the hope of something 

better – here no one goes hungry! Today and at every Mass, 

Jesus meets these needs by giving us his total and 

unconditional love, while at the same time nourishing us 

both physically and spiritually. Here we see why the Church 

calls the Eucharist the source and summit of our faith. It is 

source because Jesus is the source of our faith, and it is 

summit as our faith is ultimately about a sharing in his 

Resurrection and life. Here we truly receive the same Jesus 

– his body, blood, soul and divinity, nourishing us for those 

lonely moments that are so often part of our human 

experience, reassuring us that God is always present in our 

lives 

 
PARISH FEAST DAY -  June 26.  It is an annual 
celebration of the parish family associated with the patronal 
feast of the church. In our case it is a church dedicated to 
Our Lady of Perpetual Help. The Parish Feast Day is 
associated with the possibility of obtaining the spiritual gift 
of a plenary indulgence, i.e. the forgiveness of all temporal 
punishments for sins committed. The Church, giving the 
opportunity to gain a plenary indulgence on the feast day of 
the parish, sets the conditions that must be met to gain it. 
Ordinary conditions for sacramental confession, (it can be 
in the area of indulgence, and not on the day itself). Holy 
Communion, freedom from attachment to any sin and the 
recitation of prayers: Our Father, I believe in God and any 
prayer for the intentions of the Holy Father ... 
 

CATHEDRAL CWL GARAGE 

SALE - Saturday, June 25, 2022 

9:30 am- 2:00 pm 

Cathedral Parking Lot 
 

NTENCJE MSZALNE/MASS INTENSIONS 
 
18. VI. SOBOTA/SATURDAY  

   5:30 pm - Dziękczynna z ok. 20 rocznicy ślubu Danuty i  

                   Boleslawa Horodecki - Mama                                                        
 
19. VI. NIEDZIELA/ SUNDAY Corpus Christi 

   8:30 am  Nie ma Mszy św. /No Mass 

 10:00 am + Józefę i Zenona Kwak- Córka z rodziną 

 12:00 am + Fathers of both sides and George - Janina 
 
21. VI. WTOREK /TUESDAY   

   9:00 am + Halinę Pieczonka - Mąż  
   
22. VI.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do MBNP 

   6:30 pm  + Stanisławę i Dominika Zadziłko - Jola 
 
23. VI. CZWARTEK/THURSDAY  

   9:00 am - O Boże bł. dla wnuków - Babcia 
 
24. VI. PIĄTEK/FRIDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

   6:30 pm – Dusze w czyśćcu cierpiące - Anna 
 
25. VI. SOBOTA/SATURDAY  

   9:00 am + Czesława Osakowicz  - Matylda i Edward 

   5:30 pm - O Świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów                                                        
 
26. VI. NIEDZIELA/SUNDAY  

  8:30 am + Józefa Mazurkiewicz –Żona z dziećmi 

          10:00 am - Parafian żyjących i zmarłych – omi 

                          + Krystynę Wójcik – Rodzina Grządka 

11:30 am + Anna, Władysław & Jan – Jenny and Jack 
 
28. VI. WTOREK /TUESDAY   

   9:00 am Nie ma Mszy św.   
   
29. VI.  ŚRODA/ WEDNESDAY Sw. Piotra i Pawła 

   6:00 pm Nabożeństwo do MBNP 

   6:30 pm  + Annę Czarnocką – Jan Malesa 
 
30. VI. CZWARTEK/THURSDAY  

   9:00 am + Czesława Osakowicz – Sophie Smith 
 
01. VII. PIĄTEK/FRIDAY -  1szy Piątek Miesiąca 

   5:00 pm Wystawienie Najświętszgo Sakramentu i Spowiedź   

   6:00 pm Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

   6:30 pm  - Dziękczynna - Teresa  
 
02. VII. SOBOTA/SATURDAY  

   9:00 am O zdrowie dla Edwarda i Matyldy – Edward i Matylda  

  5:30 pm + Wiesława Ziembickiego – Żona z dziećmi  
 
03. VII. NIEDZIELA/ SUNDAY   

   8:30 am  - Parafian żyjących i zmarłych – omi 

                  + Tomasza Malinowskiego – Rodzina Węgrzyn 

 10:00 am  + Halinę i Stanisława Kocjan – Urszula Piksa 

 11:30 am  - Thanksgiving on 40th Wedding Anniversary for Lucy 

                       and Paul Kuczma           

BOG ZAPŁAĆ ZA OFIARY 
THANK YOU FOR YOUR CONTINUING 

CHURCH SUPPORT:  June 05; Sunday - $2,434, 

Reno. - $360, Easter - $20  

June 12;  Sunday - $1,919, Reno. - $610,  Diocesa 

Needs -$160 


