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DZISIAJ... 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 15,1-2.22-29 ) 

Dekret Soboru Jerozolimskiego  

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67)            Niech 

wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.  

DRUGIE CZYTANIE (Ap 21,10-14.22-23 ) 

Miasto święte  

EWANGELIA (J 14,23-29 ) 

Duch Święty nauczy was wszystkiego  

Dzisiejsza Ewangelia tchnie nadzieją i poka-

zuje wyraźną perspektywę. Chrystus mówi do 

nas wszystkich:  

„Pokój zostawiam wam,  

pokój mój wam daję”.  

W obecnych czasach trzeba bardziej oswoić 

się ze słowem „pokój” i spróbować uświado-

mić sobie, co ono wnosi w nasze życie rodzin-

ne i zawodowe. W dzisiejszej Ewangelii znaj-

dujemy trzy odpowiedzi na pytanie dotyczące 

owoców pokoju. Dwa tysiące lat temu Chry-

stus powiedział do swoich uczniów: „Niech 

się nie trwoży serce wasze”. Prawdziwy pokój 

likwiduje lęk. Budować pokój, szczególnie 

ten wewnętrzny, oznacza odczuwać SPOKÓJ. 

DRUGA SKŁADKA na prace duszpasterską Ojca 

Świętego. 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr  33. 

NA KAWĘ I PĄCZKI zapraszają Ministranci. 

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 albu-

mu, a mianowicie  6 czerwca,  

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

Album będzie gotowy pod koniec września. Uro-

czystości 40 lecia naszej parafii odbędą się 

w niedzielę, 6 października, a przewodniczyć 

im będzie Ks. Bp Wiesław Śmigiel z Torunia. 

MINISTRANCKI OBOZ LETNI.  
 

Rozpoczęliśmy przygotowanie do  ministranckiego 

obozu letniego na Kaszubach Kanadyjskich. Odbę-

dzie się on w dniach od 22 do 31 lipca br. Poszu-

kujemy wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzie-

żą w charakterze opiekuna, jako ratownik wodny i 

pielęgniarka. Jeśli ktoś chciałby pomóc przy kolo-

niach. Kontakt: o. Grzegorze Nowak OMI 

ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM  

ŚWIĘCEŃ DIAKONATU 
 

Paweł Stankiewicz ma przyjąć pierwszy sto-

pień święceń kapłańskich - diakonat. 

Uroczystość odbędzie się o godz. 19:00 we 

wtorek, 20 czerwca, 2019 w Bazylice Kate-

dralnej Chrystusa Króla w Hamilton, Ontario. 
Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o nim coś, co czyniło-

by go niegodnym święceń, jest w sumieniu zobo-

wiązany powiadomić o tym księdza z naszej para-

fii.  

Wszystkich kandydatów do święceń,    

zwłaszcza Pawła Stankiewicza polecajmy 

opiece Matki Bożej. 

PODZIĘKOWANIA 

Dziękujemy Eddy’s Meat Market za upiecze-

nie i podarowanie chlebków dla dzieci na 

pierwszą Komunię św. 
 

Dziękujemy  Turner & Porter Funeral Home, 

za ofiarowanie  każdemu dziecku pierwszoko-

munijnemu  książek "Before I was me". 

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.  

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 Galilejską, Jeziora Galilejskie, 

Górę Błogosławieństw, Qumran, Górę Oliwną, 

Ogród Oliwny, odprawimy Drogę Krzyżową 

idąc śladami Chrystusa, będziemy również 

przy Grobie Dawida, Ścianie Płaczu, w Betle-

jem, w kościele Zaśnięcia Matki Bożej jak 

również jeden dzień spędzimy nad Morzem 

Martwym.  

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683,                 

wew. 427, prosić Mirę. 

26 MAJA.  TRWA 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 dziew-

częta (od 5-7 lat) Osoby zainteresowane wzięciem 

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  

27 MAJA, PONIEDZIAŁEK 

8:00 śp.  Wacława i Feliks Baranowski  - syn z 

 dziećmi 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Maria, Bogumiła, Bronisław i Wojciech 

 z rodziny Chwałek i śp. rodzice z obojga 

 stron - siostrzenica 

            śp. Florian Nierychło - żona i dzieci 

28 MAJA, WTOREK 

8:00 śp. Tadeusz i Genowefa Nowotarscy  

 - syn z rodz. 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Eugeniusz Rook, zmarli z rodziny 

 Ślawski i Fijalkowski 

            śp. Grażyna Zając i zmarli z rodziny 

 Zając i Słowik 

29 MAJA, ŚRODA 

8:00 dziękczynna o dary Ducha Św. dla Małgorzaty 

          śp. Krystyna Kwiatkowska  

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Intencje zbiorowe 

30 MAJA, CZWARTEK 

8:00 dzięk. z okazji urodzin Emilii z prośbą o dary 

 Ducha Świętego i zdrowie dla niej           

 - rodzice i rodzeństwo 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 śp. Franciszek, Aniela Miśkowiec oraz 

 śp. syn Jan - syn z rodziną  

            O zdrowie i pokój w rodzinie 

31 MAJA, PIĄTEK 

8:00 śp. Maria i Jadwiga - dzieci 

         śp. Maria Taborowski - Janina Borkowski z rodz. 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Świętego dla dzieci, wnuków, pra

 wnuków i Marii - mama 

            Śp. Stefan Mazur i zmarli z rodziny  Mazur    

 - Marian z rodziną 

1 CZERWCA, SOBOTA 

8:00 w Intencji Rodziny Różańca św. i Rycerzy 

 Niepokalanej 

         Nabożeństwo pierwszych sobót 

12:30 Ślub: Gabriela Pawlica i Alexander        

 Wlodarski 

14:00 Ślub: Paulina Plata i Artur Kuczynski 

17:00 śp. Lidia Torzewska w 1.. rocz. śm.   - córka  

 z rodziną 

19:00 śp. Róża i Jan Słota, zmarli rodzice z 

 obojga stron, śp. Antoni Sabito. 

2 LIPCA, NIEDZIELA 

8:00 w Intencji członków Rodziny Różańca św.               

 i Rycerzy Niepokalanej 

9:30 dziękczynna z okazji 2. rocznicy ślubu 

 Ewy i Artura Labenda 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 śp. Roch i Marianna Gleń - córka z rodziną 

14:30 o Bożą opiekę, zdrowie, wiarę i pokój 

 w rodzinie - mama, babcia, prababcia 

19:00 o Boże  błogosławieństwo dla dzieci 

 Katarzyny i Macieja 

PIELGRZYMKA 

KONCERT Z OKAZJI  

75. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

 

Parafia Św. Stanisława Kost-

ki pod patronatem Konsula-

tu Generalnego Rzeczypo-

spolitej Polskiej organizuje 

koncert patriotyczny  

pt. Toronto śpiewa           

(nie)zakazane Piosenki. 

Koncert odbędzie się w so-

botę, 27 lipca 2019 r. o 

godz. 20:00 w Centrum Kultury im. Jana Paw-

ła II. Koncert poprzedzi uroczysta Msza św. za 

poległych uczestników Powstania Warszaw-

skiego, o godz. 18:30 w kościele św. Maksy-

miliana Kolbe. 

Mszy św. będzie przewodniczył ks. biskup 

Matthew Ustrzycki. Bilety na koncert w cenie 

$20 od osoby będzie można nabywać od nie-

dzieli, 2 czerwca, w parafiach: Św. Stanisława 

Kostki, Św. Kazimierza, Św. Maksymiliana 

Kolbego i Św. Eugeniusza de Mazenod.        

Po bliższe informacje prosimy dzwonić do 

Parafii św. Stanisława Kostki w Toronto. 
 

Gorąco zachęcamy do udziału  

we Mszy św. i koncercie. 

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. Maximiliana.  

Right Now - to grupa młodych i dynamicznych ludzi, 

których celem jest mobilizacja sił, aby jak najwięcej 

polityków pro-life mogło wygrywać wybory i jako 

większość parlamentarna powstrzymać na szczeblu 

legislacyjnym szerzącą się w zastraszającym 

tempie w Kanadzie kulturę śmierci.  

Więcej info pod: www.itstartsrightnow.ca 

Kult Matki Bożej      

Loretańskiej wywodzi się 

z sanktuarium domu   

Najświętszej Maryi Panny 

w Loreto. Jak podaje   

tradycja, jest to dom z Nazaretu, w którym        

Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga    

i gdzie Słowo stało się Ciałem. Sanktuarium w 

Loreto koło Ankony (we Włoszech) jest pierwszym 

maryjnym sanktuarium o charakterze międzynaro-

dowym i stało się miejscem modlitw wiernych.   

Z Loreto związana jest też  

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi 

Panny, która rozbrzmiewa również w pol-

skich kościołach i kapliczkach każdego roku, 

zwłaszcza podczas nabożeństw majowych. 

Mimo że w historii powstało wiele litanii ma-

ryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się 

właśnie ta, którą odmawiano w Loreto. Zo-

stała ona oficjalnie zatwierdzona przez pa-

pieża Sykstusa V w 1587 r.  

Spotkanie Rady Parafialnej                

odbędzie się w piątek, 31 maja,          

po wieczornej Mszy św. 

W najbliższą sobotę, przypada już pierwsza sobota 

miesiąca. Po porannej Mszy św. odbędzie się nabo-

żeństwo pierwszej soboty. 

W przyszłą niedzielę będzie zbierana 3 i ostatnia w 

tym roku składka na cele charytatywne Archidiece-

zji Toronto ShareLife. Jestem bardzo wdzięczny tym 

wszystkim parafianom, którzy odpowiedzieli na 

nasz apel i złożyli ofiary na ShareLife w tym roku. 

Cardinal Collins w szczególny sposób prosił naszą 

parafię o większą ofiarność na ten cel i odpowie-

dzieliśmy pozytywnie. Wygląda na to, ze osiągniemy 

wyznaczony nam cel tegorocznej zbiórki, a miano-

wicie sumę $110,000. Do tej pory zebraliśmy już 

sumę $96,110. 

Parafia św. Kazimierza zaprasza na piknik parafial-

ny, w niedzielę 2 czerwca w Parku Paderewskiego. 

Wstęp $10, dzieci do 12 roku wstęp za darmo.  

Możliwość dojazdu autobusem z parafii w cenie 

$15. Wyjazd z parafii św. Kazimierza o godz. 10:00, 

wyjazd z parku o godz. 18:00.  

W sobotę 8 czerwca  

od godz. 12:00 do 23:00 odbędzie się  

DZIEŃ POLSKI  
przy Celebration Square w Mississauga.  

Organizatorzy zapewniają wiele wspaniałych atrak-

cji. Zapraszamy do wspólnej celebracji naszej kultu-

ry i osiągnięć. 

W niedzielę 16 czerwca 
pożegnamy w naszej parafii 

O. Witalija Podolan, który 

od grudnia bardzo pięknie 

nam pomagał w parafii.  
 

Jesteśmy mu bardzo 

wdzięczni za jego dyspozy-

cyjność i ogromną pomoc duszpasterską.  

O. Witalij powróci do pracy na Ukrainie.  
 

O. Witalij bardzo chętnie przyjemnie intencje 

Mszy św. do odprawienia przez ojców na 

Ukrainie. Intencje można przynieść do biura 

parafialnego lub przekazać je bezpośrednio 

O. Witalijemu.  

CHRZTY 
 

David Mieczyslaw Szymanski 
syn Moniki Marszalkowskiej i Roberta Szymanskiego  

 

Charlotte Violet Wisniewski 

córka Laury i Richarda Wisniewskich 
 

Cristian Antonio Palermo 

syn Katarzyny i Antonio Palermo 
 

Petera Alexandra Smith 

córka Teryn Lottamoza i Jeffrey Smith 
 

Lenna Matuszewski 

córka Elzbiety i Maksymiliana Matuszewskich 
 

Edward Krzysztof Karp 

syn Patricka i Anny Karp 
 

Jacob Du 

syn Jimmy Du i Sylvii Mroczkowska 
 

Damian Betlej 

syn Daniela Betlej i Patrycji Zielinskiej 
 

Alex Rachwalski 

syn Zanety Skarzynskiej i Marcina Rachwalskiego 

Młodzież zaprasza na  

LOTERIĘ NA MAGAGASKAR 

do wygrania 

 58’’SMART TV SAMSUNG 

 PLAY STATION 4 

 KOMPLET BIŻUTERII TIFFANY           

(naszyjnik i brazoltka) 

 KOSZ „15 WIN” 

 NAGRODA PROBOSZCZA: BBQ Broil King  

z rożnem (wartość $1300) 

 SIŁOWNIA I LUNCH Z O. MARCINEM  

czyli trening dla duszy i dla ciała. 

2 czerwca młodzież  

organizuje wyprzedaż  

mrożonych pierogów. 

 

Serdecznie zapraszamy 

http://www.itstartsrightnow.ca/

