SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 30,10-14)
Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69,14.17 i 30.31 i 36ab i
37)

Ożyje serce szukających Boga.
DRUGIE CZYTANIE DRUGIE CZYTANIE (Kol 1,1520)
Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla
Niego
EWANGELIA (Łk 10,25-37)

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

ROZWAŻANIE
Przykład pociąga. I dobry, i zły. Fala przemocy
pochłania stale nowe ofiary. Ofiary to nie tylko
osoby poszkodowane; to również ci, którzy są
przyczyną zła, dramatu, tragedii. Fala nienawiści i okrucieństwa porywa, wciąga i niszczy
charaktery kolejnych, często młodych osób.
Walka ze złem staje się coraz trudniejsza.
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie nie
mówi nic o liczbie zbójców ani też o ich dalszym losie. Zło nie jest tu nagłaśniane. Natomiast jako przykład podany jest czyn Samarytanina. To jego postawie Jezus poświęcił najwięcej uwagi. Owszem, byli też i lewita, i kapłan. Ich postawa jednak szczególnie boli.
Wydaje się, że byli dobrze przygotowani i
uformowani, przeszli zapewne niejeden egzamin, ale to nie oni zdali egzamin z życia. Ich
postawa bulwersuje bardziej nawet niż zachowanie złoczyńców. Pomocy udzielił napadniętemu człowiekowi Samarytanin, którego każdy
Żyd uważał za wroga. Pomoc jest udzielona
natychmiast i obejmuje cały czas leczenia i
rekonwalescencji. Samarytanin mówi do gospodarza: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
skłania nas także do refleksji nad tym, w jaki
sposób wygląda nasza miłość bliźniego, także
w odniesieniu do korzystania z pieniędzy. Na
co warto byłoby zwrócić naszą uwagę?

DZISIAJ
Z uwagi na remont Sali Parafialnej,
nie będzie dziś pączków.
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ŚLUBY
Klaudia Kathy Milkowski
córka Marii i Jacka
Angelo Donato Liut syn Emmy i Fausto
Catharine Koscielski córka Zofii i Piotra
Piotr Jerzy Trytko syn Renaty i Leszka

REMONTY
SALA PARAFIALNA
Komisja Finansowa podjęła decyzję, że w okresie wakacyjnym odnowimy sale parafialną.
Wszystkie ściany będą pomalowane a zamiast
wykładziny będzie położony produkt najnowszej
generacji ,„LooseLay Longboard,” produkowany
przez Karndean Design Flooring. Obecny stan
wykładziny jest opłakany, mimo tego, że raz w
miesiącu jest czyszczona. Ciągle rozlewana
kawa, okruchy pączków, itp., pozostawiają plamy, które trudno wyczyścić. Produkt, który będzie 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 prośbą, aby żadna grupa nie wieszała na
ścianach, 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.

Rodzina Różańca św. organizuje 1-dniowa
pielgrzymkę do Buffalo w dniu 08 września.
W programie zwiedzanie Amerykańskiej
Fatimy, Katedry św. Józefa oraz bazyliki Matki Bożej Zwycięskiej. Informacje i zapisy:
Teresa
905-495-7035
Wiesława 416-799-2122

CHRZTY
Antoni Georges Sem Fook Tang Sak Yuk
syn Katarzyny i Yann’a
Henry David Forrester
syn Amandy i Davida
Lara Lukaszewicz
córka Iwony i Pawła
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Ogród Różańcowy
W Ogrodzie Różańcowym trwa odnawianie
stacji Drogi Krzyżowej
oraz Stacji Różańcowych; w sumie 30 stacji
będzie odnowionych
oraz zakonserwowanych. Były one już
w bardzo złym stanie. Od kilkunastu lat
nie były one odnawiane. Koszt odnowienia każdej stacji wynosi $400, co w
sumie wynosi $12,000. Być może jakieś rodziny w parafii chciałby sponsorować odnowienie choć jednej stacji.
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym, z panią Marylą.
Tegoroczne uroczystości w
Midland odbędą się w niedzielę, 11 sierpnia. Uroczystą
Msze św. odprawi i kazanie
wygłosi ks. bp. Andrzej Przybylski z Częstochowy. Ks.
biskup będzie również przewodniczył naszym uroczystościom odpustowym, w niedzielę 18 sierpnia.

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, 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.

GRUPA TEATRALNA, przy Centrum JP II przygotowuje ”Jasełka” (2019/2020). Poszukujemy około
20 osób, chętnych do wzięcia udziału w przedstawieniu: 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

PIELGRZYMKI
5-11 sierpnia.

21 - 28 września;

Piesza Pielgrzymka do
Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich

Lizbona - Fatima - Salamanca - Madryt
- Toledo - Saragossa
- Lourdes - Montserrat
- Barcelona

w Midland.
Młodzież z grupy YTOL - Youth Teams od Our Lady działająca przy naszej parafii organizuje pokaz
długo oczekiwanego filmu "Unplanned". Ten film
opisuje prawdziwą historię byłej dyrektorki kliniki
aborcji która po doświadczeniu tej procedury,
zrozumiała jaką krzywdę doznają kobiety i ich
nienarodzone dzieci. Film będzie wyświetlony w
niedzielę, 14 lipca o 15 w kinie Cinestarz w Mississauga. Bilety będą sprzedawane w sali parafialnej,
a dochód przeznaczony będzie na międzynarodowe spotkanie grup YTOL w Rzymie. Bardzo prosimy
o wsparcie naszej młodzieży.
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WKRÓTCE...

Z PULPITU...
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 potrzebującym 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 dziękujemy panu Stanisławowi Kulig za piękną posługę dla naszej parafii. Zwracamy się z prośbą
do naszych parafian, aby włączyli się do posługi w Komisji Kościelnej. Prosimy o kontakt
z panem Henrykiem Bieleckim, tel.289-8053049, lub tez e-mail: bieleckihh@gmail.com

INTENCJE MSZALNE

Zapisy na stronie www.pielgrzymka.ca
lub w sali parafialnej 21 lipca, 28 lipca,
4 sierpnia po wszystkich Mszach świętych. Opłata: $100 od osoby. Wymagany
# OHIP.
Więcej informacji podczas zapisów w
sali parafialnej.

Radio Maryja zaprasza do udziału w Pielgrzymce 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

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ 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 Betlejem, w kościele Zaśnięcia Matki Bożej jak również jeden dzień spędzimy nad
Morzem Martwym.
Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683, wew.
427, prosić Mirę.

15 LIPCA, PONIEDZIAŁEK
8:00 za śp. Lucynę Drozdowską - mąż z rodz.
19:00 za śp. Edwarda Kida, 4 r.śm. - żona z rodz.
dzięk. z ok. urodzin Jonasza i Andrzeja
z prośb. o potrzebne łaski
16 LIPCA , WTOREK
8:00 za śp. Janinę Kopec w rocz. śm - siostra
Alicja z rodz.
19:00 dzięk. z ok. urodzin O. Janusza Błażejaka
za śp. Józefę, Stanisława Mucha,
oraz Józefa i Rozalię Zelek - od rodz.
17 LIPCA , ŚRODA
8:00 za śp. rodziców Jana i Janinę Bogus – córka
z rodz.
za śp. Teonię i Czesława Kapustka
i śp. Tadeusza i Zofię Sowińskich Dzieci
19:00 Intencje zbiorowe
18 LIPCA. CZWARTEK
8:00 Dziek. z ok. 48 rocz. ślubu Krystyny
i Ryszarda
19:00 za śp. z rodz. Wykowskich, Cwalińskich rodz.
za śp. męża, Henryka Bujnowskiego i śp. syna,
Henryka Bujnowskiego i śp. wnuczkę,
Alicję Lewandowską -Teresa Bujnowski
19 LIPCA, PIĄTEK
8:00
za śp. z rodziny Koziak, Musiewicz i za
dusze cierpiące w czyśćcu - Anna
z rodz.
19:00 za śp. Kazimierę i Kazimierza Budziak
oraz zmarłych z rodziny Budziak - Irena
z rodz.
za śp. Aleksandra Jabłoński - córka
z rodz.
20 LIPCA , SOBOTA
8:00
dziękczynna z prośb. o dalsze Boże błogo
- sławieństwo dla Marii i Henryka
12:30
ślubna; Katarzyna Lipień i Oliver Filip
15:30
ślubna; Natalia Weiss i Tomasz Frelek
17:00
za śp. Andrzej Rowiński, 24 r. śm. rodz.
19:00
dzięk. z ok. 50 r. ślubu Grażyny i
Franciszka Wawryka oraz z ok. 70 urodzin
Grażyny z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla nich
21 LIPCA, NIEDZIELA
8:00
za śp. Tadeusza i Irenę i Stefana Gajos rodz.
9:30
dzięk. z ok. 32 r. ślubu Zofii i Andrzeja
Liczner z proś. o zdrowie i
błogosławieństwo dla całej rodziny
11:00 za parafian i dobrodziejów
13:00 o Boże błogosławieństwo dla Daniela
- od mamy
14.30 za śp. Aleksandrę Dzielską - córka z rodz.
19:00 za śp. Łuksza Ignacego Chabowskiego
- siostra z rodz.

