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16 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 

PROWINCJA ONTARIO WCHODZI W 3 STOPIEŃ 

ROZLUŹNIEŃ PANDEMICZNYCH – od piątku 16 

lipca zostaną zmniejszone restrykcje COVID 19. Oznacza 

to że w kościołach zwiększa się liczba osób mogących 

uczestniczyć we Mszy Św. do 33% - co przekłada się na 80 

osób w naszej parafii. W naszej parafii zaczniemy 

funkcjonowanie według nowych zaleceń 24 lipca.  

Przypominam, że ciągle obowiązują nas restrykcje 

dotyczące zachowania dystansu – 2 metry - noszenie 

maseczek i dezynfekcja. Ponieważ jesteśmy zobowiązani 

do wpisywania osób uczestniczących we Mszy św. na listę 

tzw.  „Contact tracing”, w naszej parafii będzie ciągle 

kontynuowany zapis  online  -  na Msze św. Niedzielne, 

łącznie z Mszą Św. sobotnią o godz. 17:30.  
 
 

REJESTRACJA - Na Msze Św. niedzielne rejestrujemy się przez 

internet  - każdego tygodnia. Rejestracji można dokonać od wtorku 

od godz.10:00 am do piątku na. www.ourladyofphchurch.ca. W 

przypadku braku miejsc zachęcam do uczestniczenia we Mszy Św. 

on line. Nie rejestrujemy się na Msze św. podczas tygodnia. 
 
KOMUNIA ŚW. NA JĘZYK  - w związku z luzowaniem 

restrykcji otwarła się na nowo możliwość przyjmowania Komunii 

świętej na język. W naszej parafii od Niedzieli 25 lipca. Porządek 

przyjmowania Komunii – najpierw podchodzą do kapłana osoby 

przyjmujące Komunię św. na rękę, a dopiero po nich podchodzą 

osoby przyjmujące Komunię Św. na język. Jestem świadomy że 

dla niektórych osób był to trudny okres dlatego Bóg zapłać za 

zrozumienie i cierpliwość.   
 
21 LIPCA – MSZA ŚW. ZBIOROWA – Intencje można zgłaszać 

do środy 21 lipca włącznie. 
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. - W niedzielę, 1 sierpnia, podczas 

Mszy Św. o godz.11:30 (angielska), czworo dzieci z naszej parafii 

przystąpi do Pierwszej Komunii Św. Zachęcamy wszystkich 

parafian do modlitwy w intencji dzieci pierwszokomunijnych.  
 
PROSIMY O PODANIE  ZMIANY NR. TELEFONU  - zmianę 

można napisać na kopercie niedzielnej składki.  W ostatnich 

czasach zmieniamy  telefony ze stacjonarnych na komórkowe i 

przy tej zmianie numery także ulegają zmianie – o czym 

zapominamy poinformować parafię. Zwracamy się z gorącą prośbą 

o informowanie biura parafialnego o zmianie nr. Telefonu i adresu 

zamieszkania w celu możliwości kontaktu.    
    
SKŁADANIE OFIAR -  Dziękujemy wszystkim, którzy w tych 

trudnych czasach swoją ofiarą wspomagają utrzymanie parafii – 

również za ofiary przynoszone do biura parafialnego.  

 
INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 

 
17. VII. SOBOTA/ SATURDAY   

 5:30 pm  + Zofię Lach -  Stasia Piwkowska        
                 
18. VII. NIEDZIELA/SUNDAY 

8:30 am  + Krystynę Gospodarek – Syn Zbyszek 

10:00 am  + Janusza Bućko – Rodzina 

11:30 am (eng.) + Paelo Messore – Opioła Family 

               - For God’s blessing for Eddie and Judy on their birthday 
 
20. VII. WTOREK /TUESDAY   

 9:00 am + Józefa Blakiewicz – Córka 
 
21. VII.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

 6:00 pm Nabożeństwo do M B N P 

 6:30 pm Msza Zbiorowa/Group Mass             
 
22. VII. CZWARTEK/THURSDAY  

 9:00 am + Dusze w czyśćcu cierpiące – Pewna Osoba 
  

23. VII. PIĄTEK / FRIDAY   

 6:00 pm + Stanisława Zawadzkiego – Przyjaciele 
 
 

 
Działalność duszpasterska Jezusa 

 
Czytania: I- Jr 23,1-6 

     II - Ef 2,13-18 

      Ewangelia  - Mk 6,30-34 

 

W porównaniu do ubiegłej niedzieli w dzisiejszej 

Ewangelii uwaga przenosi się z postaci misjonarza na 

postać pasterza.  Ten postęp, – który między innymi 

odzwierciedla, jak powstaje i rozwija się wspólnota 

chrześcijańska – nie został dostrzeżony przez Marka, 

gdy pisał swoją Ewangelię, ale na pewno został 

zauważony przez Kościół, gdy była przygotowana 

dzisiejsza liturgia słowa. 

    

    17 Niedziela zwyka 

 

Eucharystia zawiera się między naturą a łaską 

 

        Czytania: I-2Krl 4,42-44 

   II-Ef 4,1-6 

        Ewangelia – J6,1-15 

 

Od tej niedzieli liturgia  przerywa lekturę Ewangelii 

św. Marka i zaczyna lekturę dłuższego fragmentu 

Ewangelii św. Jana, a dokładnie rozdziału szóstego, 

który opisuje rozmnażanie chleba oraz przedstawia 

mowę eucharystyczną Jezusa, wygłoszoną w  

synagodze w  Kafarnaum.  Dzieje się tak z powodów 

praktycznych: Ewangelia św. Marka najkrótsza ze 

wszystkich, nie wystarcza na wypełnienie całego roku 

liturgicznego, dlatego jest uzupełniana fragmentami z 

czwartej Ewangelii, której nie czyta się w jakimś 

konkretnym roku liturgicznym.  Rzeczą najważniejszą 

jest to, iż przez cztery niedziele będziemy mieli okazję 

do przedstawienia rozbudowanej katechezy o 

Eucharystii. 

                                             Raniero Cantalamessa 

 

CRZEST ŚWIĘTY/BAPTISM - DZISIAJ do wspólnoty 

Kościoła św. zostanie przyjęta: Cassandra Malinowski – 

córka Piotra i Ameli. Witamy Cassandrę w Kościele i 

gratulujemy rodzinie. 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


24. VII. SOBOTA/ SATURDAY   

 9:00 am + Stanisława i Julię Nowakowski – Maria  

                   Kosmider 

 5:30 pm  O zdrowie i bł. Boże dla Ali z ok. urodzin  

               –  Krystyna z rodziną i znajomi 
 
25. VII. NIEDZIELA/SUNDAY                       

  8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych – OMI 

             + Z rodziny Zagórskich – Andrzej Zagórski   

10:00 am  + Katarzynę Cupek – Maria i Mieczysław Loik 

11:30 am (eng.) For  + Grelus & Biesaga Family – Biesaga  

                  Family  

27. VII. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am + Józefa Haczek  - Urszula 
 
28. VII.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

  6:00 pm Nabożeństwo do M B N P 

  6:30 pm O Dary Ducha św. dla syna – Mama  
 

29. VII. CZWARTEK/THURSDAY  

 9:00 am + Stanisława Zawadzkiego - Przyjaciele 
 

30.  VII. PIĄTEK / FRIDAY   

6:00 pm Ozdrowie dla Marii i łaski Boże dla personelu 

               szpitala – Własna 
 

31. VII. SOBOTA/ SATURDAY   

  9:00 am+ Stanislawa Nowakowskiego – Cuetka Pecaric                                             

  5:30 pm  + Rodziców; Stefanię, Piotra Ostaszyn i brata  

                     Stefana – Anna z rodziną        
                 
01. VIII. NIEDZIELA/SUNDAY 

8:30 am - O Dary Ducha św. i opiekę MB dla Maya       

                Siudowskiej z ok. 11 urodzin -Dziadkowie 

10:00 am  + Syna Dariusza Majerskiego i Artura Radko 

                  - Rodzice 

11:30 am (eng.) For God’s blessings for First Holy     

                  Communion Children  
 

 
ONTARIO MOVING TO STAGE 3 OF REOPENING 

– on Friday July 16th. This means that in all churches the 

number of people who can attend mass increases to 33% - 

which translates into 80 people in our parish. We will 

implement new recommendations in our parish from July 

24th. I would like to remind you that requirements for masks 

remain in place -  as well as social distancing – 2 meters and 

sanitization. Since we are still obliged to keep  "Contact 

tracing" of those attending Masses we will continue 

registartions for Saturday and Sunday Masses.   
 
MASS REGISTRATION - For Sunday Masses – including 

Saturday Mass at 5:30 pm. - we continue to register online - 

starting on Tuesday at 10 am each week till Friday. Please 

do not leave messages on the answering machine 

requesting registration. No registrations required for 

Weekly Masses.  
 

HOLY COMMUNION ON TONGUE - due to the 

loosening of restrictions, the possibility of receiving Holy 

Communion on tongue has reopened. In our parish from 

Sunday July 25th. The order of reception of Communion is 

as follows - first those who are receiving Holy Communion 

on hand and then those who are receiving Holy Communion 

on tongue. I am aware that for some people being unable to receive 

Holy Cpmmunion on tongue had been a difficult matter, but I truly 

thank you for your understanding and patience.  
 
FIRST HOLY COMMUNION IN OUR PARISH - On 

AUGUST 1st four children from our parish will receive the First 

Holy Communion during 11:30 am Mass. Please remember them 

in your prayers.  
 
SUNDAY DONATIONS - We continue to encourage your 

financial support for the parish during these difficult times as our 

monthly bills do continue to come in. Your donations can be 

made through mail or by dropping an envelope off at the church 

or at the parish office.   

       

Msza św. Zbiorowa/ Group Mass 

  

  1. + Helinę Nowak – Córka Liz 

  2. + Dariusza Majerskiego – Rodzina 

  3. + Krystynę Gospodarek – Syn Zbyszek 

  4. + Stanisława Zawadzkiego – Przyjaciele 

  5. + Jana Bagdiul i Stanisława Strucińskiego (1 rocz. - Jan      

         Jagielo 

  6. + Genowefę Borys – Czesław i Jolanta 

  7. + Artura i Stanisława Radko  (18 rocz.) – Rodzina 

  8. + Halinę i Stanisława Kocjan – Rodzina 

  9. + Józefa, Wiesława, Stanisława i Irenę Socha – Wanda 

10. + Rodz. Piechota, Olejnik i znajomych – Kasia i Andrzej 

11. + Darka i Wiesława Ziembickich – Eryka 

12. + Józefa, Stasia, Irenę i Wiesława Socha – Zbyszek  

         Gospodarek 

13. + Męża Andrzeja i mamę Ccylię – Danuta 

14. + Józefa, Feliksę, Adama, Bronisławę i rodziców obu stron  

         - Wanda i Jan Komor 

15. + Ks. Kazimierza Kudryńskiego – Pewna osoba 

16. + Ks. Krzysztofa Stobrawa – Pewna osoba 

17. + Lucję Czurak - Córka 

18. + Jerzego Przepiórkowskiego w (24 rocz.) – Rodzina 

19 +  Zofię Cieleń - Syn 

20. + Dusze w czyśćcu cierpiące – Agnieszka 

21. + Babcie i dziadków obu stron - Rodzina 

22. O Boże bł. dla Jolanty Osakowicz z ok. urodzin -Emilia  

23. O zdrowie dla Kazimiery Karaś – Siostra z rodziną 

24. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla syna  - Rodzice 

25. O zdrowie dla Marii Smuga – Koleżanki z Polskiej Szkoły 

26. Z prośbą o pozytywne załatwienie sprawy dla Eli – Mama 

27. Dziękczynna z ok. 15 rocz. Ślubu Marioli i Tomka Czarniak 

                                        – Rodzina 

28. O zdrowie i Boże Dary Ducha Św. dla całej rodziny – Alicja 

 

 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY - THANK YOU FOR YOUR 

OFFERINGS:  

July 4 - Sunday Collection - $1,909;  

 Renovations - $170      

 July 11 - Sunday Collection – 2,263  

   Renovations - $ 635               


