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DZISIAJ... 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 14,21-27) 

Bóg działa przez ludzi 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145)          

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.  

DRUGIE CZYTANIE (Ap 21,1-5a) 

Bóg otrze wszelką łzę 

EWANGELIA (J 13,31-33a.34.35) 

Przykazanie nowe 

Od zmartwychwstania Jezusa upłynęło już blisko 

dwa tysiące lat, a my musimy wciąż pytać: Czy 

ludzie stali się lepsi?  Czy w życiu chrześcijan moż-

na wyczuć coś z mocy zmartwychwstania, dostrzec 

ślady nowego stworzenia? Czy przynajmniej świat 

chrześcijan stał się bardziej ludzki? Czy opłacił się 

ów wielki wysiłek Boga: wcielenie, krzyż, zmar-

twychwstanie?  Niektórzy z naszych współczesnych 

myślicieli zaczynają mówić o rozpoczynającej się 

erze pochrześcijańskiej. 

To wielkie nieporozumienie.  My żyjemy właściwie 

jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, w sta-

rym, zimnym świecie.  Nowy człowiek, „nowe przy-

kazanie” to ideał, do którego musimy się zbliżać; 

szczyt, na który musimy sie wspinać; to rzeczywi-

stość Boża, którą z trudem doganiamy.  Daleko 

nam jeszcze do niej, choć ku niej zdążamy. 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podkreśla ko-

nieczność zachowania Jego nauki.  Zrozumiałe 

jest, że chodzi na pierwszym miejscu o wskazania 

dotyczące moralnej postawy chrześcijanina.  

Wprawdzie Chrystus przekazał apostołom, a po-

przez nich całemu światu swoją naukę, jednak 

równocześnie zapowiada Zesłanie Ducha Święte-

go, określając także Jego rolę: „On was wszystkie-

go nauczy i przypomni wam wszystko, co wam 

powiedziałem”. Widzieliśmy, jak ta zapowiedź 

Chrystusa wypełniła się m.in. podczas soboru jero-

zolimskiego, o czym czytamy w dzisiejszym frag-

mencie z dziejów Apostolskich.  W następnych 

wiekach historii Kościoła dostrzegamy dalsze tego 

dowody i tak dzieje się aż po dzień dzisiejszy.  Stąd 

każdy z dokumentów ostatniego soboru kończy się 

taką formułą: ”To wszystko, co wyrażone zostało w 

niniejszym...(dokumencie) My,...wraz z czcigodny-

mi Ojcami w Duchu świętym to zatwierdzamy, 

postanawiamy i ustalamy...”  

      Jak przyjmujemy pouczenie Kościoła? 

DRUGA SKŁADKA zbierana jest na prace   

remontowo - budowlane w naszej parafii.  

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr  31. 

NA KAWĘ I PĄCZKI                                      

zapraszają Rycerze Niepokalanej. 

WKŁADKA REKLAMOWA 

BIULETYNU PARAFIALNEGO 
 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE UMIESZ-

CZENIEM REKLAMY W BIULETYNIE PARA-

FIALNYM, która ukazuje się przez cały rok od  

X  do X roku następnego jest stałą częścią 

naszego biuletynu i pokrywa  koszty jego 

druku. Nowe reklamy będą przyjmowane w 

miejsca, z których rezygnują dotychczasowi 

użytkownicy. Osoby zainteresowane 

umieszczeniem reklamy proszone są o 

kontakt telefoniczny z biurem parafial-

nym Tel.: 905 848-2420. 

JUBILEUSZOWY ALBUM PARAFIALNY 
 

Na prośbę wielu parafian, którzy powrócili                  

z zimowych dłuższych wakacji i chcą mieć 

swoje zdjęcie w albumie parafialnym,  został 

jeszcze dołożony jeden dzień do zrobienia 

zdjęcia do albumu, a mianowicie  6 czerwca,  

w czwartek, od godz. 15:00 do 21:00. 

Album będzie gotowy pod koniec września. 

Uroczystości 40 lecia naszej parafii od-

będą się w niedzielę, 6 października, a 

przewodniczyć im będzie Ks. Bp Wiesław 

Śmigiel z Torunia. 

MINISTRANCKI OBOZ LETNI.  
 

Rozpoczęliśmy przygotowanie do  mini-

stranckiego obozu letniego na Kaszu-

bach Kanadyjskich. Odbędzie się on w 

dniach od 22 do 31 lipca br. Poszukuje-

my wolontariuszy do pracy z dziećmi i 

młodzieżą w charakterze opiekuna, jako 

ratownik wodny i pielęgniarka. Jeśli ktoś 

chciałby pomóc przy koloniach to proszę 

o kontakt z o. Grzegorzem Nowakiem OMI 

ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM  

ŚWIĘCEŃ DIAKONATU 
 

Paweł Stankiewicz ma przyjąć pierwszy 

stopień święceń kapłańskich - diakonat. 

Uroczystość odbędzie się o godz. 19:00 

we wtorek, 20 czerwca, 2019 w Bazylice 

Katedralnej Chrystusa Króla w Hamilton, 

Ontario. Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o 

nim coś, co czyniłoby go niegodnym 

święceń, jest w sumieniu zobowiązany 

powiadomić o tym księdza z naszej pa-

rafii.  

Wszystkich kandydatów do święceń, 

zwłaszcza Pawła Stankiewicza polecaj-

my w modlitwach dobremu, miłosierne-

mu i wszechmogącemu Bogu. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

11maja, 12 maja oraz 19 maja                             

odbywają się Msze Święte z udzieleniem 

Pierwszej Komunii Św. w naszej parafii. 

Sakrament Pierwszej Komunii  Św.  

przyjmie 118 dzieci.                                                                

…z nauczania Jana Pawła II 

                          

 Droga komunii  z Jezusem 

                             

Na prośbę uczniów z Emaus, 

by  pozostał „z” nimi, 

Jezus odpowiedział darem o wiele większym: 

przez Sakrament Eucharystii 

pozostał  ”w”  nich. 

 

Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w głębo-

ką komunię z Jezusem.  

„Trwajcie we mnie, a ja będę trwał  

w was” (J 15,4).  

Ta relacja wewnętrznego „trwania” w sobie 

nawzajem, pozwala nam antycypować w 

jakiś sposób niebo na ziemi. 
Z listu apostolskiego „Mane Nobiscum Domine” 2004r  

BÓG ZAPŁAĆ KATECHETOM 
 

którzy przygotowywali dzieci do sakra-

mentu I Komunii św. w dniu 19 maja, 

2019 roku. 

Ewa Labenda, Kasia Rogala, Dorota 

Ściuk, o. Paweł Pilarczyk OMI,  

oraz Magda Hofman (koordynator) 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

odprawiane są codziennie o godz. 18:30 

W środy wraz z nabożeństwem do Matki  

Boskiej Nieustającej Pomocy. 

W soboty - po porannej Mszy świętej.  

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 

26 maja na Mszy św. o godz 13:00  

odbędzie się rocznica I Komunii Świętej. 

Prosimy, aby dzieci zgromadziłay się w Sali 

parafialnej o godzinie 12:30 ubrane odświęt-

nie. Mile widziane garnitury lub sukienki. 

MSZA W INTENCJI KATECHETÓW 
 

na zakończenie roku katechetycznego 

24 maja w piątek o godz. 19:00. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ 

PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  

z okazji 40 rocznicy założenia naszej parafii. Piel-

grzymka odbędzie się w dniach od 20 do 28 paź-

dziernika. Odwiedzimy Górę Tabor, Nazaret, Kanę 

Galilejską, Jeziora Galilejskie, Górę Błogosła-

wieństw, Qumran, Górę Oliwną, Ogród Oliwny, 

odprawimy Drogę Krzyżową idąc śladami Chrystu-

sa, będziemy również przy Grobie Dawida, Ścianie 

Płaczu, w Betlejem, w kościele Zaśnięcia Matki 

Bożej jak również jeden dzień spędzimy nad Mo-

rzem Martwym.  

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683,                 

wew. 427, prosić Mirę. 

24 MAJA - PIĄTEK 

WIECZÓR UWIELBIENIA Z MARYJĄ   

o godz. 20:00 - 21:00 

Zaprasza Wspólnota Uwielbienia Adoremus. 

25, 26 MAJA.  CARRASSAUGA    

NAJWIĘKSZY WIELOKULTUROWY FESTIWAL    

W ONTARIO.                                    

Polski Pawilon mieści się przy  1275 Mississauga 

Valley. Możliwość zapoznania się z kulturą i trady-

cjami innych państw jak również okazja do przybli-

żenia sobie swojej własnej.  

Zapraszamy od 12 do 24:00  

Inf. Janina 905 542-1237.   

9 czerwca  godz. 16:00 

KONCERT ZESPOŁU RADOŚĆ - JOY  

na „ZAKOŃCZENIE ROKU” 

Sala Parafialna. Bilety $15.00.  

Więcej informacji w kolejnych biuletynach. 

GRUPA TEATRALNA, przy Centrum JP II przygoto-

wuje ”Jasełka” (2019/2020). Poszukujemy około 

20 osób, chętnych do wzięcia udziału w przedsta-

wieniu: 3 chłopców (około 8-10 lat), 6 chłopców (5-7 

lat), 4 dziewczęta (15-18 lat), 9 dziewcząt (8-15lat ) 4 

dziewczęta (od 5-7 lat) Osoby zainteresowane wzię-

ciem udziału w przedstawieniu prosimy o kontakt:                                        

Jan Dąbal 416 562 0311,                                                                        

Janusz Dybel 416 459 3748 

70-LECIE SZKOŁY POLSKIEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA 

 Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz wszyst-

kich zainteresowanych w sobotę, 8 czerwca o 

godz. 14:00. W programie Msza św., akademia, 

obiad, możliwość odwiedzenia klas. Zbieramy 

również zdjęcia  i pamiątki, aby stworzyć wystawę. 

Bilety $40. Kontakt:  

henryka.sredzinski@tsdsb.org 647-678-4659; 

Magda 416-457-8199. 

30 VI - 7 VII, REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE. Email: 

magis0007@gmail.com  

lub Magda cell # 905-301-7544.  

Info:http://magis.webs.com  

20 MAJA, PONIEDZIAŁEK 

8:00 śp.  Antonina i Ludwik Sroczyńscy  

 - córka 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Stefania i Stanisław Krusiec - córka 

            o Boże błogosławieństwo dla Pauliny,  

 Karyny i Filipa - rodzice 

21 MAJA, WTOREK 

8:00 z prośba o Boże błogosławieństwo i 

 łaskę wiary dla Daniela - rodzice 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 o boże błogosławieństwo dla dzieci 

 Alicji i Andrzeja - rodzice 

            o Boże błogosławieństwo dla rodziny 

 Kurek i Solarz - Leszek z rodziną 

22 MAJA, ŚRODA 

8:00 śp. Irena i Henryk Kaczyńscy  

 - syn z rodziną 

          śp. Władysława i Henryk  

 - syn z rodziną  

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 w int.  dzieci pierwszokomunijnych 

23 MAJA, CZWARTEK 

8:00 śp. Franciszek Godek - syn z rodziną 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Iwona i Ryszard Desperak  

 - chrześniak 

            Śp. Wilhelmina i Józef Szyszko - rodzina 

24 MAJA, PIĄTEK 

8:00 śp. Wacława i Józef Dybiński oraz 

 Helena , Antoni i Leszek Koc - dzieci 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Józef Kowanski 1 r.śm. - żona i 

 synowie z rodzinami 

            w int. katechetów 

25 MAJA, SOBOTA 

8:00 dziękczynna z okazji 80-tych urodzin 

 Stefanii—mąż 

         Nabożeństwo majowe 

17:00 śp. Eugeniusz Ołtarzewski - żona z rodz. 

19:00 śp. Helena, Jan Krzynówek - córka z rodz. 

26 MAJA, NIEDZIELA 

8:00 śp. Marian Leonczuk - żona Danuta 

9:30 o zdrowie dla brata Pawła - siostra 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 w rocznicę dzieci pierwszokomunijnych 

            Śp. Eugeniusz Grudziński 26 r. śm. 

 oraz śp. rodziców i rodzeństwa z 

 obojga stron - żona z rodziną 

14:30 śp. Stanisław Kosałka - żona, dzieci, 

 wnuki, prawnuki 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Jadwiga i Marian Towarek  

 oraz śp. Kazimierz Daniel 

PIELGRZYMKI 

KONCERT Z OKAZJI  

75. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

Parafia Św. Stanisława Kostki pod patronatem 

Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 

organizuje koncert patriotyczny  

pt. Toronto śpiewa (nie)zakazane Piosenki. 

Koncert odbędzie się w sobotę, 27 lipca 2019 r. o 

godz. 20:00 w Centrum Kultury im. Jana Pawła II. 

Koncert poprzedzi uroczysta Msza św. za poległych 

uczestników Powstania Warszawskiego, o godz. 

18:30 w kościele św. Maksymiliana Kolbe. 

Mszy św. będzie przewodniczył ks. biskup Matthew 

Ustrzycki. Bilety na koncert w cenie $20 od osoby 

będzie można nabywać od niedzieli, 2 czerwca.  

Gorąco zachęcamy do udziału. 

Grupa kolbe pro-life zaprasza do wzięcia udziału w 

spotkaniu ze Scott'em Hayward, wspoł-założycielem 

organizacji pro-life - "RightNow", które odbędzie się 

w poniedziałek, 27 maja o  20:00 w salce Św. Maxi-

miliana. RightNow - to grupa młodych i dynamicz-

nych ludzi, których celem jest mobilizacja sił, aby 

jak najwięcej polityków pro-life mogło wygrywać 

wybory i jako większość parlamentarna powstrzy-

mać na szczeblu legislacyjnym szerzącą się w za-

straszającym tempie w Kanadzie kulturę śmierci 

Więcej info pod: www.itstartsrightnow.ca 

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ    

W TROIS - RIVIERES, QUEBEC.  

18-21 SIERPNIA, 2019 

Pod duchową opiekę ks. Joseph Machaj.                

W programie: Bzylika św. Anny de Beaupre, obiad w 

Old Quebec City, Oratorium św. Józefa w Montrealu. 

Koszt: $430.00.  

Wyjazd: Parking Canadian Tire (Sherway Garden) 

Info.: Bonnie 416 897 0557 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświę-

conym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabo-

żeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, 

przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, 

na stałe wpisały się w krajobraz Polski i Polaków 

rozsianych po całym świecie. Jego centralną czę-

ścią jest Litania Loretańska. Początków tego nabo-

żeństwa należy szukać w pieśniach sławiących 

Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V wie-

ku. Inicjatorem nabożeństw majowych jest żyjący 

na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita 

o.Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej 

specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył 

uroczystym błogosławieństwem Najświętszym 

Sakramentem. 

KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

ADORACJA  

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

                    ( 24 godziny na dobę)  

Bóg jest Miłością miejcie odwagę żyć dla Niego.  

Inf.  Barbara i Andrzej Chmura  tel: 905 949-1237 

http://www.itstartsrightnow.ca/

