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DZISIAJ... 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 66,10-14c) 

Radość ery mesjańskiej  

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 66,1-3a.4-5.6-7a.16 i 

20) 

Niech cała ziemia chwali swego Boga.  

DRUGIE CZYTANIE (Ga 6,14-18) 

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan 

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 10,1-12.17-20) 

Pokój królestwa Bożego  

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak 

Jezus posłał swoich uczniów do miejsco-

wości, do których sam zamierzał pójść. 

Słyszeliśmy słowa Chrystusa: „Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników ma-

ło. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo”. Zazwyczaj 

słowa te odnosimy do „urzędowych” 

świadków: księży, zakonników, sióstr 

zakonnych, czy katechetów świeckich. 

Warto jednak zauważyć, że Jezus kieru-

je te słowa nie do ścisłego grona dwu-

nastu apostołów, ale wyznacza jeszcze 

innych siedemdziesięciu dwóch 

uczniów. Głoszenie Dobrej Nowiny nie 

jest zarezerwowane wyłącznie dla wy-

branych. Każdy uczeń Jezusa ma o Nim 

świadczyć, aby inni 

uwierzyli. Nie można 

znać Jezusa i o Nim nie 

mówić. Nie można być 

ochrzczonym i żyć tak, 

jakby to nie miało wpły-

wu na nasze życie. Ma-

my dzielić się swoją wia-

rą. 

 

 

 

 

 

 

 

NA KAWĘ I PĄCZKI zaprasza Parafia  ( Przyjaciele Misji )  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYN-

NEJ PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  
 

 

z okazji 40 rocznicy założenia 

naszej parafii. Pielgrzymka 

odbędzie się w dniach od 20 do 

28 października. Odwiedzimy 

Górę Tabor, Nazaret, Kanę Gali-

lejską, Jeziora Galilejskie, Górę 

Błogosławieństw, Qumran, 

Górę Oliwną, Ogród Oliwny, odprawimy Drogę 

Krzyżową idąc śladami Chrystusa, będziemy 

również przy Grobie Dawida, Ścianie Płaczu, 

w Betlejem, w kościele Zaśnięcia Matki Bo-

żej jak również jeden dzień spędzimy nad 

Morzem Martwym.   

 

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683, wew. 

427, prosić Mirę. 

 

8 Lipca, Poniedziałek 

8:00   za śp. Leokadię i Leona Kobylarz - syn z rodz. 

19:00 za śp. brata Tadeusza i bratanicę Monikę -  

                                   rodzina  

            za.śp. Krystyny i Zenona oraz ich dzieci - od   

  sióstr 

 

9 Lipca , Wtorek 

8:00   dzięk. z ok. urodzin Barbary z proś. o potrzeb 

 - ne łaski dla niej i rodziny 

10:00  w int. Klubu Seniora  

19:00 za śp. Wacława i Barbarę Golec - córka 

 z rodz. 

 

10 Lipca , Środa 

8:00    za śp. Zofię i Władysława Koleckich -  

                    córka z rodziną 

             za śp. Janinę Kędziak, 16 r.śm. -  

                     wnuczka z dz.  

19:00 Intencje zbiorowe 

 

11 Lipca. Czwartek 

8:00   za śp. Stanisława Demianczuka, 10 r.śm. -  

                 córka z rodz.  

19:00  Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogo 

 - sławieństwo dla Anny z ok. urodzin 

              za śp. Stanisława i Zygmunta Myszkowski -  

                    Rodz. 

 

12 Lipca, Piątek 

8:00    za śp. Józefę i Michała Krawiec -  córka z rodz  

             

19:00 za śp. Aleksandrę i Władysława Rydzewskich   

            - córka z rodz. 

             Dzięk. z prośb. O Boże błogosłwawieństwo 

             Dla Oli i Roberta Kowalskich i ich dzieci 

 

13 Lipca , Sobota 

8:00 za rodziców Henrykę i Władysława Błażejak  

15:30  ślubna: Anika Siuda i Kamil Baryla 

17:00 za śp. Stanisława Cebulę, 12 r.śm,  -  

            żona z dziećmi 

19:00  za śp. Helenę Łukasik w r. śm.  -  

             córka Alicja z rodz. 

 

14 Lipca,  Niedziela 

8:00   za śp. Karola Kurpaska - żona i dzieci  

                z rodz. 

9:30   za śp. Annę, Stanisława i Stefanię  

            Bętkowskich  - rodz. 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00  Dzięk z prośb. o dalsze Boże  

             błogosławieństwo i dary Ducha Świętego  

              dla Jakuba z ok. 12 urodzin - rodzince, brat  

              i dziadkowie  

14.30  za śp. Jana Baranowskiego—żona i brat  

19:00  za śp. Beatę Konaszenko, 4 r.śm. - rodzice  

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 War-

szawskiego, 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, można nabyć dzisiaj w sali 

parafialnej oraz w parafiach: Św. Stanisława 

Kostki, Św. Kazimierza i Św. Eugeniusza de 

Mazenod.     

Po bliższe informacje prosimy dzwonić do 

Parafii św. Stanisława Kostki w Toronto. 
 

 

CHRZTY 

Oliver Bryan Sydorow  

Syn Aleksandry i Brian’a  

 

Aleksandra Elizabeth Kielbasinski  

Córka Oksany i Matthew  

 

James Ronald Skrinjar  

Syn Ashley i Christopher’a  

 

Michael Joseph Kowanski  

Syn Ewy i Radka  

Komisja Kościelna 
Komisja Kościelna to panowie i panie, którzy 

zostali powołani do pełnienia posług przy 

kościele. Członkowie komitetu są wizytówką 

naszej parafii, albowiem są odpowiedzialni za 

witanie parafian przy wejściu do kościoła, 

służenie pomocą osobom starszym i potrze-

bującym oraz zbieranie ofiar w czasie Mszy 

św. Nowym szefem grupy został mianowany 

pan Henryk Bielecki. Pragniemy serdecznie 

podziękować panu Stanisławowi Kulig, który 

sprawował funkcję przewodniczącego Komisji 

Kościelnej przez bardzo wiele lat. Robił to z 

poświęceniem i olbrzymim zaangażowaniem. 

W imieniu całej parafii z głębi serca dziękuje-

my panu Stanisławowi Kulig za piękną posłu-

gę dla naszej parafii. Zwracamy się z prośbą 

do naszych parafian, aby włączyli się do po-

sługi w Komisji Kościelnej. Prosimy o kontakt 

z panem Henrykiem Bieleckim, tel.289-805-

3049, lub tez e-mail: bieleckihh@gmail.com 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 39 

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 

SALA PARAFIALNA  
 

Komisja Finansowa podjęła decyzję, że w 

okresie wakacyjnym odnowimy sale para-

fialną. Wszystkie ściany będą pomalowane 

a zamiast wykładziny będzie położony pro-

dukt najnowszej generacji ,„LooseLay 

Longboard,”  produkowany przez Karndean 

Design Flooring. Obecny stan wykładziny 

jest opłakany, mimo tego, że raz w miesią-

cu jest czyszczona. Ciągle rozlewana kawa, 

okruchy pączków, itp., pozostawiają plamy, 

które trudno wyczyścić. Produkt, który bę-

dzie położony jest bardziej higieniczny i 

łatwiejszy do czyszczenia. Karndean jest 

powierzchnią nieporowatą, co oznacza, że 

brud, bakterie i wilgoć  nie będą w stanie 

spenetrować materiału i w nim pozostać. 

Jednocześnie zwracamy się z wielką proś-

bą, aby żadna grupa nie wieszała na ścia-

nach, czy też drzwiach, żadnych plakatów, 

ulotek, czy reklam, ponieważ przyklejane 

taśmą niszczą ściany. Grupom, które nie 

będą respektowały 

tej decyzji, będzie 

odebrany przywilej 

sprzedaży pączków.  

  

Ogród Różańcowy 
 

W Ogrodzie Różańco-

wym trwa odnawianie 

stacji Drogi Krzyżowej 

oraz Stacji Różańco-

wych; w sumie 30 stacji 

będzie odnowionych 

oraz zakonserwowanych. Były one już 

w bardzo złym stanie. Od kilkunastu lat 

nie były one odnawiane. Koszt odno-

wienia każdej stacji wynosi $400, co w 

sumie wynosi $12,000. Być może ja-

kieś rodziny w parafii chciałby sponso-

rować odnowienie choć jednej stacji. 

Prosimy o kontakt z biurem parafial-

nym, z panią Marylą.  

                                  REMONTY 

Tegoroczne uroczystości w 

Midland odbędą się w nie-

dzielę, 11 sierpnia. Uroczystą 

Msze św. odprawi i kazanie 

wygłosi ks. bp. Andrzej Przy-

bylski z Częstochowy. Ks. 

biskup będzie również prze-

wodniczył naszym uroczystościom odpu-

stowym, w niedzielę 18 sierpnia. 

5-11 sierpnia.  

Piesza Pielgrzymka do 

Sanktuarium Męczenni-

ków Kanadyjskich  

w Midland. 

Zapisy na stronie www.pielgrzymka.ca 

lub w sali parafialnej 21 lipca, 28 lipca, 

4 sierpnia po wszystkich Mszach świę-

tych. Opłata: $100 od osoby. Wymagany 

# OHIP.  

Więcej informacji podczas zapisów w 

sali parafialnej. 

21 - 28 września; 

 

Lizbona - Fatima - Sala-

manca - Madryt  

- Toledo - Saragossa  

- Lourdes - Montserrat  

- Barcelona  

 

Radio Maryja zaprasza do udziału w Piel-

grzymce Maryjnej pod duchową opieką  

O. Jacka Cydzika CSsR; 

 

Szczegółowe informacje i zapisy: 

do 15 lipca 

Biuro Podróży Orbis Vacations  

2065 Dundas Street East, Unit 107 

Mississauga,  

Telefon: 905. 624. 1115 

Joanna Strzeżek; 905.845.3553 

ZYCZENIA URODZINOWE  

Ojcu Proboszczowi ,Januszowi Błażejak, 

z okazji zbliżających się urodzin, składa-

my najserdeczniejsze życzenia. Niech 

Dobry Bóg błogosławi ojcu w posłudze 

kapłańskiej; i zapewniamy 

o modlitwie. O. Janusz 

obchodzi urodziny 16 lip-

ca, ale w najbliższym tygo-

dniu udaje się na urlop 

dlatego już dzisiaj składa-

my mu życzenia urodzino-

we. 


