
Parafia św. Antonina 

Proboszcz: o.Józef Błaszak, ofmconv. 

514 486 5573 

 

 

1. W czasie wakacji msze św. będą odprawiane po polsku o godz. 9:30, po francusku o 11:00. 

 

2. Vestiaire w lipcu i sierpniu jest zamknięte ale można przynieść w tym czasie do parafii  rzeczy 

na Bazar Polonijny. 

 

3. W lipcu i sierpniu nabożenstwa pierwszopiątkowego będą odprawiane tylko po francusku, 

godz.15:30. 

 

                                             Wskazania na wakacje 

 

1. Na czas wakacji nie pożegnaj sie z Panem Bogiem. Nie można robić sobie wakacji i urlopów 

od niedzielnej i świątecznej Mszy św., od codziennej modlitwy, od dawania przykładu 

chrześcijańskiego życia. 

 

2. Nie zapomnij nałożyć na szyję łańcuszek z krzyżykiem i medalikiem, a zdejmij amulet 

zodiakalny. Do kieszeni włóż różaniec, do plecaka: obrazek Pana Jezusa lub Maryi oraz Pismo 

św. i książeczkę do nabożeństwa. 

 

3. Pamiętaj o zasadzie: W progi boże, wchodź zawsze w godnym ubiorze. 

 

4. Należy też pamiętać, że do kościoła nigdy nie wchodzimy z włączonym telefonem 

komórkowym, ani z gumą do żucia. 

 

5. W wakacjach niech nikt i nic nie zasłoni ci Pana Boga i piękno stworzenia. Pismo św. mówi: 

Głupi są ludzie, którzy z natury nie poznają Boga.  Bądź człowiekiem mądrym i rozumnym, miej 

szeroko otwarte oczy i umysł na piękno otaczającej cię przyrody i całego wszechświata. 

 

6. Chodząc po lasach i górach, nie zgub drogi do nieba.  

 

7. Nie wstydź się wiary! Wszędzie i zawsze daj piękne świadectwo chrześcijańskiego życia 

 

8. Nie przeklinaj i nie bluźnij. Bądź optymistą, uśmiechnięty, życzliwy, albowiem: Radosnego 

dawcę miłuję Pan.  

 

9. Wróć z wakacji wypoczęty, opalony, zdrowy, a nade wszystko: z czystym sercem i 

sumieniem. 

 

10. Papież Benedykt XVI, w lipcu 2010 r. powiedział: "Wakacyjne spotkania z przyrodą, z 

nowymi ludźmi i z owocami ludzkiej twórczości, niech będą okazją do wzmocnienia sił 

fizycznych i rozwoju intelektualnego oraz  do intensywnego kontaktu z Panem Bogiem i 

wzrastania we wierze.". 

 


