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XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Bóg jest Panem historii i jedynie On ma moc odbudowania królestwa Izraela. To przesłanie z Księgi Ezechiela odnajduje swoje odniesienie w dzisiejszej Ewangelii. Siewcą, który sieje ziarno, jest sam Bóg. Ziarnem tym jest zbawienie, które już zostało dane ludziom i w swoim czasie wyda owoc. Kościół, którego
symbolem jest ziarno gorczycy z drugiej przypowieści, żyje w nadziei objawienia się tego zbawienia
oczekiwanego przez wszystkie narody. Obrazują je ptaki gromadzące się na drzewie wyrosłym z małego
ziarenka gorczycy. Od postawy każdego z nas zależy jednak, czy królestwo Boże objawi się również w
naszym życiu, jak to podkreśla święty Paweł w drugim czytaniu. Umiejętność czekania razem z Panem
aż do czasu żniwa jest wyrazem chrześcijańskiej cierpliwości. Jest to postawa trudna, ale taka jest natura królestwa Bożego, które wzrasta
niewidocznie i dojrzewa powoli. Zaufajmy Bogu, bo On wie, co czyni.

XI SUNDAY IN ORDINARY TIME

Today’s Gospel Reading consists of two parables about seeds. In the first, Jesus tells those gathered that this is “how it is with the kingdom of
God.” A man scatters seed which over time sprouts and develops. Then when the grain is ripe, the man harvests his crop. The emphasis in the
parable is on the seed, which seemingly has the power to grow on its own. In this it is like the Kingdom of God. While on earth, Jesus planted
the seeds of the kingdom by his life, miracles, teaching, and suffering. However, the kingdom is not yet fully established. Although already
present in Jesus and his group of twelve, it has yet to come to fruition; just as the seed in the parable needs time to grow, so does God’s kingdom.
In God we live and move and have our being, but God is a mystery and his kingdom, though present, has not yet come into its fullness. Today,
the Kingdom of God is present in the Church. The mission of proclaiming the Good News of the Kingdom given to the Apostles is now given
to us. But just as seeds need time to come to fruition, so does the Kingdom of God. That is why in the Lord’s Prayer, we pray, “thy kingdom

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują. 1 Kor 2,9
Ojcze Antoni
Z okazji Twoich urodzin i imienin, życzymy Tobie dużo radości.
Niech Pan Jezus obdarza Cię prawdziwą wiarą, niezachwianą nadzieją
i doskonałą miłością, abyś mógł wypełnić Jego świętą i nieomylną
wolę.
UWAGA! ZAPISY NA MSZE ŚWIĘTE
Z wielką radością zawiadamiamy, że od piątku 11 czerwca wracamy do obecności 15% wiernych na Mszach Świętych w kościele.
Wznawiamy internetowy system zapisów Flocknote na Msze święte
niedzielne (sobota godz. 17:00, niedziela godz. 8:30 (angielska),
niedziela godz. 10:00 i niedziela godz. 12:00). Na Msze św. w tygodniu (od wtorku do piątku) nie trzeba się zapisywać.
adoracja najświętszego sakramentu
Adoracja jest odwołana ze względu na możliwość uczestnictwa we
Mszach świętych
OBOWIĄZKOWE MASKI i dystans 2 metrów
Każdy przebywający w kościele ma obowiązek noszenia maski,
która dokładnie zakrywa nos, usta i brodę oraz zachowaywania 2m
dystansu.

What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human
mind has conceived - the things God has prepared for those who
love him. 1 Cor 2, 9
We would like to wish Father Antoni on his birthday that God grand
him many graces and bless him abundantly
through Our Lady Mary Immaculate.
Happy Feast Day Dear Father!
ATTENTION! REGISTRATION FOR THE HOLY MASSES
With a great joy we would like to inform our parishioners that starting Friday, June 11, we are allowed to have 15% capacity during church celebrations including Holy Masses. Therefore we are
reopening on line registrations for weekend Masses (Saturday 5 pm,
Sunday 8:30 am, Sunday 10:00 am and Sunday 12:00 pm) using
Flocknote. No registration is required for weekday Masses.
adoraTION OF THE MOST HOLY SACRAMENT
Adoration is cancelled due to the increased Mass attendance
MANDATORY MASKS & 2 meters distance
In the church you must wear a mask that securely covers the nose,
mouth, and chin keep 2 meters distance.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

W ostatnim czasie zmarł

+ ś.p. PRZEMYSŁAW JULIUSZ LIEDTKA
Wieczne odpoczywanie racz naszym zmarłym dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.

Na ścieżce wiary
2.Błogosławieni,

którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.

Jesteś radosny? To fantastycznie. Nie jesteś jednak w oczach Boga
gorszy, jeśli jesteś smutny. Jezus nie mówi, że radośni, ale że smutni są
szczęśliwi. I doznają kiedyś pociechy. To nie jest tak, że chrześcijanin
powinien wybierać drogę smutku. Szukać jakichś powodów marudzenia, pielęgnować zgorzknienie, a narzekanie na wszystko i wszystkich
uważać za cnotę. Ale na nawet najradośniejszych przychodzą chwile
trudne. Co wtedy robić? Chyba lepiej płakać z płaczącymi, a nie bezdusznie w ich towarzystwie szczerzyć zęby. Z miłością wysłuchać chorych, skrzywdzonych przez ludzi i los, a nie uciekać od nich w weselsze
towarzystwo. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, którym
drugi człowiek nie jest obojętny. Błogosławieni, których uwierają krzywdy i niesprawiedliwość. Bo kiedyś zostaną pocieszeni. Bo kiedyś Bóg
usunie cierpienie, a wszelką niesprawiedliwość naprawi.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię.

Nie ma co żyć złudzeniami. To nie jest tak, że człowiek zdolny, solidny
i kompetentny wcześniej czy później zostanie dostrzeżony. Że w końcu
za solidną robotę na jego głowę spadną laury i pochwały. W świecie w
cenie były, są i będą - siła przebicia, samochwalstwo i tupet. Chwali się
tych, którzy najpierw sami się pochwalili. Którzy o swoich pomysłach
mówią „genialne”, a o swoich pracach „przełomowe”, „zjawiskowe” albo
„kultowe”. Po zaszczyty i ważne stanowiska sięgać mogą tylko niektórzy.
I często, by na swoim miejscu się utrzymać, muszą prowadzić grę pozorów. Albo zaciekle, wszystkimi moralnymi i niemoralnymi sposobami
walczyć o swoją pozycję. Jednak nie o tych z pierwszego rzędu Jezus
mówi, że są błogosławieni. Szczęśliwymi nazywa cichych. Czyli tych,
którym nie wychodzi robienie wokół siebie szumu. Tych, którzy solidną
robotę traktują jako normę, więc nie bardzo wiedzą czym niby mieliby się
chwalić. Takich, którzy nigdy do niczego specjalnego się nie dopchali, a
brali głównie rzeczy, których inni nie chcieli. Jezus nazywa szczęśliwymi
tych z ostatniego rzędu. I chyba nie tylko dlatego, że to oni kiedyś, pewnie
ku oburzeniu dzisiejszych ważniaków, staną się właścicielami ziemi. Cisi
są znacznie bardziej autentyczni, łatwiej wśród nich o przyjaciół. Takich
prawdziwych, bezinteresownych. Łatwiej też o sympatycznych znajomych, którzy bez oglądania się na swoje podzielą się kromką chleba i
dobrym słowem.
źródło: https://biblia.wiara.pl/doc/2071983.Na-sciezkach-blogoslawienstw

Papież: modlitwa jest oddechem życia
„Musi w nas być święty ogień, płonący nieustannie, którego nic nie może
zgasić” – mówił Papież podczas audiencji ogólnej wskazując, że jest nim
wytrwała modlitwa.
Papież przypomniał, że historia duchowości chrześcijańskiej często
wskazuje na potrzebę nieustannej modlitwy. Święty Jan Chryzostom
mówił, że modlitwa jest rodzajem pięciolinii, na której umieszczamy
melodię naszego życia. Nie stoi ona w sprzeczności z codzienną pracą,
nie wyklucza różnych obowiązków i spotkań, ale stanowi przestrzeń, w
której każde działanie znajduje swój sens i oparcie
Oczywiście stosowanie tych zasad w praktyce nie jest łatwe. Tata i mama,
uwikłani w tysiące zadań, mogą odczuwać tęsknotę za okresem życia, w
którym łatwo było znaleźć czas i miejsce na modlitwę. Potem dzieci, praca, obowiązki życia rodzinnego, starzejący się rodzice... Ma się wrażenie,
że nigdy nie uda się wszystkiego ogarnąć – zaznaczył Papież. – Dobrze
nam zrobi pomyśleć, że Bóg, nasz Ojciec, który musi troszczyć się o cały
wszechświat, zawsze pamięta o każdym z nas. Dlatego i my powinniśmy
zawsze o Nim pamiętać!“

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
XI Niedziela Zwykła / XI Ordinary Sunday
Sobota / Saturday - June- 12 - czerwiec, 2021
17:00 Za ś.p.+ Konrada w 2- gą rocznicę śmierci - rodzice
i bracia
Niedziela / Sunday - June - 13 - czerwiec, 2021
8:30 Za Parafian
10:00 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
O. Antoniego Degutis z okazji urodzin i imienin wspólnota JP II - Totus Tuus
2) Z okazji 35-tej rocznicy święceń kapłańskich
		
O.Wojciecha Kowala
12:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla O. Antoniego z okazji imienin i urodzin
- Rada Parafialna
Wtorek / Tuesday - June - 15 - czerwiec, 2021
19:00 Za śp.+ Marię Zadarnowską w 50 - tą rocznicę śmierci
syn z rodziną
Środa / Wednesday - June - 16 -czerwiec, 2021
19:00 1) O Boże błogosławieństwo dla syna Radosława z
okazji urodzin - mama
2) O powrót do zdrowia z prośbą o bł. Boże dla cioci 		
Wiesi Korbońskiej- Szymczakowej
3) Dziękczynna w pewnej intencji
4) Za ś.p. + Stanisława Grzyb
Czwartek / Thursday - June - 17 -czerwiec, 2021
19:00 Dziękczynna w rocznicę ślubu Zofii i Ryszarda
Piątek / Friday – June - 18 -czerwiec, 2021
19:00 Za ś.p. + Ryszarda Przystał w 10-tą rocznicę śmierci
i ś.p. + Stefana Przystał w 1-szą rocznicę śmierci - rodzina
XII Niedziela Zwykła / XII Ordinary Sunday
Sobota / Saturday - June- 19 - czerwiec, 2021
17:00 Za Parafian
Niedziela / Sunday - June - 20 - czerwiec, 2021
8:30 Za ś.p. + Jerzego Samsik - żona z córką
10:00 O Boże bł. dla Rycerzy Niepokalanej i ich rodzin Rycerstwo Niepokalanej
12:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Teresy i Piotra z okazji 48 -ej rocznicy
ślubu

KOLEKTA
Ofiary złożone: / Donations:
Niedziela, 6 czerwiec / Sunday, 6 June - $ 2, 502.12
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Dług na dzisiaj			
$ 1,114,643
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010
- Loan from Archdiocese		
$ 1,577,698
- Monthly payment 		
$ 8,111.44
- Balance Owed			
$ 1,114,643
We thank you for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

PASIEKA WISEŁKA

EWA HALINA BIELIŃSKI

Oferuje miód z terenów
leśnych, pyłek i propolis,
świece woskowe

ewa.bielinski@gmail.com

cell 514.910.2594

REKLAMY
ADVERTISEMENT

Wiktor Wawok
613-692-8210

Biuro podróży

Bilelty lotnicze, wczasy, rejsy statkiem, ubezpieczenia

www.dt.ca

400 Avenue Ste-Croix Quest #100 North

Montreal, QC, H4N 3L4

DR HALINA KUBICKA

Lekarz Dentysta
Tel.: 523-8755
Cell: 863-1219

HEATEX SYSTEMS

Heating / Forced Air &
Hydronic/Air Conditioning
Duct Work / Ventilation
Design - Installation – Service

Agnieszka Kowalski

drkubickadentalcare@gmail.com

H.I.S Reg. with ADP (OHIP),
DVA, WSIB. ODSP

www.yourottawadentist.com

Badania słuchu, aparaty

Adam Kamiński

słuchowe
* Stomatologia ogólna, protetyka
2600 Innes Rd. Blackburn Hamlet
* Stomatologia dziecięca
(613) 424-8600
* Ortodoncja

Polka Delicatessen
1574 Walkley Rd.

613-260-2546

Polecamy: wędliny, ciasta,
gołąbki, flaki, bigos, itp
wt. - 10:30 - 18:00
środa - 9:30 - 18:00
czwartek - 9:30 - 19:00
piątek - 9:00 - 20:00
sobota - 8:30 -16:00

Licenced Contractor

CONTINENTAL DELI

Byward Market, 57-C York St. 613-241-7025
Polecamy świeże wędliny własnej produkcji oraz wyroby
garmażeryjne. Otwarte 7 dni w tygodniu.

ADAM’S SAUSAGES & MEAT PRODUCTS
1437 Michael St.

613-749-3336

Jedyna polska wytwórnia wędlin, która zapewni Ci
najświeższe i najsmaczniejsze wyroby własnej produkcji.
Otwarte codziennie oprócz niedzieli i poniedziałku.

B&B MECHANICAL INC.

Bogdan Adam
Bronicki

613-853-0532

DOMY POGRZEBOWE - KELLY
585 Somerset St. W.
613-235-6712

2313 Carling Ave.
613-828-2313

1255 Walkley Rd.
613-731-1255

3000 Woodroffe Ave.
613-823-4747

2370 St. Joseph Blvd.
613-837-2370

580 Eagleson Rd.
613-591-6580

Prawo Nieruchomosci,
Prawo Spadkowe,

Usługi Notarialne
Ontario

Dorota Turlejska

TŁUMACZENIA

613.276.3363
dorota@uplawed.com

Eva Wasilewska

UPLAWED Professional Co
Real Estate & Estate Law
www.uplawed.com

(sponsorowanie, emerytura, etc.)

266-2771/ 820-5943
Tłumaczka przy Citizenship &
Immigration, Refugee Board

NAPRAWY SAMOCHODÓW
Przeglądy, Diagnostyka

J & J WINE

613-220-2361

DRZWI GARAŻOWE

1-1574 Walkley Rd.

613-521-9489

Leszek Lazur
Tel.: 841-5803 (h)

(obok License biuro)

Jola & Jan

Cell: 862-5803

KK FLOORING

Tania Turpin

Direct Line (613) 696-0111
tturpin@beechwoodottawa.ca

Accounting and tax services
for businesses and individuals

GLOBE

CONSTRUCTION
*Instalacja *Naprawa
*Sprzedaż

613-841-2039
Chartered Professional Accountant
Certified General Accountant

www.Ottawa-Plumber.com

TomsPlumbing@Bell.net

ACTIVA Physiotherapy Clinic
202-200 RideauTerrace
(bezpłatny parking)

tel. 613-744-4188 fax 613-744-8879
Barbara Stefańska (RPT, MPhEd)
Bóle kręgosłupa, urazy sportowe, terapia
ortopedyczna, powypadkowa i pooperacyjna
Indywidualny program ćwiczeń (personal trainer)
Bezpłatny basen (aqua fitness), akupunktura, masaż
(R.M.T.)

		
WHELAN
613-233-1488

BOGDAN I PAWEŁ BOBER

Janusz Pietryga, CPA CGA

www.whelanfuneralhome.ca
information@whelanfuneralhome.ca

BAŁTYK
DELIKATESY
935 Carling Ave

613-761-7450

Wysyłamy paczki do Polski
Polecamy szeroki wybór wędlin
& wyroby delikatesowe
Poniedziałek
zamknięte
Wtorek - czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
9:00 - 16:00
Niedziela
9:30 - 14:30

Dr. JOANNA M.
JABŁOŃSKA
F.R.C.P.[C]

LEKARZ PEDIATRA
37 Thorncliff Place
Nepean, ON K2H 6L5

613-596-1993

PODŁOGI, SCHODY
DREWNIANE
Instalowanie,
cyklinowanie, reperacje,
bezpłatne wyceny

Karol Kozłowski
tel. 613-271-2816
cell 613-791-7081

AANA HEATING
& COOLING

GRANITE WORKS

Projektowanie, sprzedaż
i instalacja systemów
ogrzewania, chłodzenia,
wentylacji i kominków

Kitchen Counter Top
Fireplaces, Showers

Pawel Ostrowski

Andrzej Kozlowski

613-276-4617
613-627-9128

T: (613) 425 4335
C: (613) 292 1627
DR Barbara DOWNARZAPOLSKI

DENTIST
613-828-2277
B-356 Woodrroffe Ave /
Carling
Ottawa K2A 3V6

MASTER PLUMBER
SPECIALIZING IN
REPLACEMENTAS &
INSTALLATIONS

Funeral Director
515 Cooper Street
Family Owned and Operated in the Heart of Ottawa since 1925

Family Services &
Polish Cemetery Liaison

1807 St. Joseph Blvd. unit 303

TOM’S

Plumbing & Heating

Funeral Home

BOGDAN AUTO

SERVICE

613-737-7900

www.mcevoyshields.com

Sean P. Copeland

Naturalne koncentraty winne
PRZYSIĘGŁE
Francuski-angielski-rosyjski możliwość zrobienia wina
duży wybór - przystępne ceny
hiszpański-niemiecki;
Pomoc w wypełnianiu formularzy

FUNERAL HOMES & CHAPELS

DOMY POGRZEBOWE
KAPLICE
1411 Hunt Club Rd.

Tel. 613-227-9634

819-743-1850
613-859-6084
HEATING, AIR
CONDITIONING
REFRIGERATION
Service - Instalation
Furnaces - A/C Boilers - Pool Heaters

McEVOY SHIELDS

2500 Baseline Rd, Ottawa

613-831-7122

www.funeralservices.com

