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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ PRZYJACIELE MISJI  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 18,1-10a) 

Abraham przyjmuje Boga  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 15,1b-3a.3b-4ab.4c-

5) 

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1,24-28) 

Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła 

 

EWANGELIA (Łk 10,38-42) 
Marta i Maria przyjmują Chrystusa  

Dom Marii i Marty jest miejscem, w którym Jezus zawsze 

odnajduje atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi i gościn-

ność we wszystkich wymiarach. Jednocześnie Jezus 

pozwala obu siostrom doświadczać, jak ubogacające 

jest podejmowanie tego Gościa.  

Gościnność jest piękną cechą człowieka. Czy jednak 

zawsze ktoś przeze nas goszczony odejdzie ubogacony? 

Tak jak Marta, wiele trudu wkładamy, aby zadbać o 

potrzeby ciała naszych gości. Jezus nie gani gościnności 

Marty, lecz pokazuje, że człowiek to nie tylko żołądek do 

napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotka-

nie.; to dar czasu, w którym  przyjmujemy kogoś ze 

wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. To 

czas , który poświęcamy innym, by ich wysłuchać, dora-

dzić w potrzebie, by razem 

pomilczeć lub popłakać. 

Przede wszystkim, jednak, to 

czas by w centrum postawić 

Chrystusa, w Nim wszystko 

odnaleźć. Czy nasza gościn-

ność jest znakiem wiary dzielo-

nej z innymi? 

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. 

22 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 

8:00   za śp. Ryszarda Guzik, 1 r.śm.  - brat z rodz. 

 

19:00 dziękczynna z ok. urodzin S. Karoliny  

            za śp. Marka Król i śp. zmarłych rodziców 

                  z obojga stron– rodz.  

 

 

23 LIPCA , WTOREK 

8:00   za śp. Helenę Sieradzki - rodz. Balińskich 

 

19:00  za śp. Henryka i Henrykę Kłębowskich - rodz. 

            dzięk. z ok. 42 r. ślubu Stanisławy  

            i Ryszarda Surzyn z prośb. o Boże  

                             Błogosławieństwo 

 

 

24 LIPCA , ŚRODA 

8:00    za śp. Stanisława i Tadeusza Gawron - rodz. 

            za śp. Franciszka Rabiańskiego - żona z  

            dziećmi 

 

19:00 Intencje zbiorowe 

 

 

25 LIPCA. CZWARTEK 

8:00     za śp. Ewelinę, Remigiusza, Zofię  

             i Stanisława Kochańskich i śp. z rodziny 

                                Zajkowskich 

 

19:00   za śp. Krzysztofa Kaczmarka - rodzice  

                              i rodz. 

              dzięk. z prośb. o dalsze zdrowie i Boże  

              błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  

              dla mamy Rozalii - córki z rodz.  

 

 

26 LIPCA, PIĄTEK 

8:00    za śp. Annę Ozga - od córek z rodz.              

 

19:00 za śp. Fryderyka Wiśniowskiego - rodzina 

                                 Niemiec  

    za śp. z rodz. Tomaszewskich i Szczepańskich  

              

 

27 LIPCA , SOBOTA 

8:00     za śp. Anielę Jarosz, 3 r. śm. - córka z rodz.  

 

17:00  dzięk. z prośb. o dalsze Boże błogosła - 

             - wieństwo dla rodziny Miś  

 

18:30  za zmarłych z rodz. Tworek i Szyszka - rodz. 

             W Intencji Ojczyzny i Ofiar Powstania 

             Warszawskiego ( 75 rocz. )  

 

 

28 LIPCA,  NIEDZIELA 

8:00   za śp. Marię i Karola Tomczyszyn  

            i Grażynę Tomczyszyn - od dzieci i bratowej 

 

9:30   dzięk. z proś. o zdrowie i dalsze Boże błogo

 -sławieństwo dla Anny i Stanisława z  

                  rodz. 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

 

13:00  dzięk.z ok. 15 r. ślubu Edyty i Jerzego 

                     z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

 

14.30  za śp. Reginę i Tadeusza Krzyszewskich  

             i śp. Ewę i Tadeusza Słodzińskich—dzieci z   

             rodz. 

19:00  z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary  

             Ducha Świętego dla dzieci i wnuków -  

             rodzice  

PIELGRZYMKI 

KONCERT Z OKAZJI  

75. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 

Parafia Św. Stanisława Kostki pod patrona-

tem Konsulatu Generalnego Rzeczy-

pospolitej Polskiej organizuje kon-

cert 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. 
 

 

MSZA W INTENCJI ZMARŁYCH 

SIERPIEŃ - MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI.  
 

W miesiącu sierpniu Kościół zachęca wszystkich Polaków 

do trzeźwości i abstynencji od alkoholu. Dzieje się tak od 

roku 1984. Wybrano miesiąc sierpień z kilku powodów. 

Po pierwsze z motywów religijno-moralnych, po drugie z 

wychowawczych i patriotycznych.  

Motywy religijno-moralne związane są ze świętami maryj-

nymi przeżywanymi w tym czasie i licznymi pielgrzymkami 

do sanktuariów maryjnych. Uroczystości maryjne to 

Wniebowzięcie NMP i Matki Bożej Częstochowskiej, 

obchodzone odpowiednio 15 i 26 sierpnia. Jedno z przy-

rzeczeń Jasnogórskich Ślubów Narodu brzmi: Przyrzeka-

my wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, mar-

notrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Trzeźwość i absty-

nencja to także bardzo dobra forma pracy nad sobą. Jest 

to rodzaj postu czyli dobrowolnego wyrzeczenia się rzeczy 

dozwolonej, lecz której nadużywanie może prowadzić do 

nałogów i grzechu nieumiarkowania. Abstynencja i trzeź-

wość to wielkie błogosławieństwo dla każdego z nas i dla 

naszych bliskich. To podstawa szczęścia w małżeństwie i 

rodzinie. To warunek panowania nad sobą. To wszystko 

określamy jako motywy wychowawcze.  

Motywy patriotyczne związane są z pamięcią o wielkich 

wydarzeniach z historii naszego narodu. Wystarczy wspo-

mnieć Bitwę Warszawską, określaną jako cud nad Wisłą, 

wybuch Powstania Warszawskiego i powstanie Solidarno-

ści. Sierpień jako miesiąc trzeźwości i abstynencji może 

być dla wielu z nas także czasem, kiedy przychodzimy z 

pomocą tym, którzy chcieliby nie pić, ale są więźniami 

nałogu i nie jest im łatwo się wyzwolić. Jako ludzie wie-

rzący, ich bracia i siostry, solidaryzujemy się z nimi i 

podejmujemy wspólny wysiłek, aby być ludźmi wolnymi, 

cieszącymi się życiem i powołaniem, które otrzymaliśmy 

od Boga.  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 41 

SALA PARAFIALNA  
Komisja Finansowa podjęła decyzję, że w okresie waka-

cyjnym odnowimy sale parafialną. Wszystkie ściany 

będą pomalowane w sierpniu,  a zamiast wykładziny, 

na podłogę, został położony produkt najnowszej genera-

cji ,„LooseLay Longboard,”  produkowany przez Karnde-

an Design Flooring. Stan wykładziny był opłakany, 

mimo tego, że raz w miesiącu była czyszczona. Ciągle 

rozlewana kawa, okruchy pączków, itp., pozostawiały 

plamy, które trudno było wyczyścić. Produkt, który jest 

położony jest bardziej higieniczny i łatwiejszy do czysz-

czenia. 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 ścia-

nach, czy też drzwiach, żadnych 

plakatów, ulotek, czy reklam, 

ponieważ przyklejane taśmą nisz-

czą ściany. Grupom, które nie będą 

respektowały tej decyzji, będzie 

odebrany przywilej sprzedaży pącz-

ków.  

  

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 parafial-

nej 21 lipca, 28 lipca, 4 sierpnia po 

wszystkich Mszach świętych. Opłata: 

$100 od osoby. Wymagany # OHIP.  

 

Więcej informacji podczas zapisów w 

sali parafialnej. 

CHRZTY 

ŚLUBY  

Klaudia Kathy Milkowski  

córka Marii i Jacka  

 Angelo Donato Liut syn Emmy i Fausto  

 

Jessica Maria Lampa  

córka Marzeny i Piotra  

Andrew Zawalski syn Bożeny i Roberta  

 

Catharine Kościelski  

córka Zofii i Piotra 

Piotr Jerzy Trytko syn Renaty i Leszka  

Rodzina Różańca św. organizuje 1-dniowa 

pielgrzymkę do Buffalo w dniu 08 września. 

W programie zwiedzanie Amerykańskiej 

Fatimy, Katedry św. Józefa oraz bazyliki Mat-

ki Bożej Zwycięskiej. Informacje i zapisy: 

Teresa      905-495-7035 

Wiesława 416-799-2122  

CATHOLIC CEMETERIES  

& FUNERAL SERVICES 

Z ARCHIDIECEZJI TORONTO  

 

zapraszają wszystkich na doroczną Mszę Św. w 

intencji zmarłych, która odbędzie się  

na cmentarzach w Toronto i jego okolicach  

w środę 14 sierpnia o godz. 19:00.   

 

Assumption, Mississauga –  

         Most Rev.. John A.   Boissonneau  

Christ the King, Markham –  

         Most Rev. Bishop Vincent Nguyen  

Holy Cross, Thornhill –  

         His Eminence Thomas Cardinal Collins  

Mount Hope, Toronto –  

          Rev. Msgr. Robert Musca   

Queen of Heaven, Woodbridge –  

          Most Rev. Bishop Robert Kasun 

Resurrection, Whitby –  

         Rev. Msgr. Vid Vlasic 

St. Mary’s, Barrie –  

         Most Rev. Wayne Kirkpatrick  

Annabella Grace Jaremko   

córka Renaty i Mariusza  

 

Marley Solveiga Franjic  

córka Vanessy i Edwarda  

W poniedziałek , 22 lipca, przypadają urodziny  

Sr. Karoliny.  Wraz z życzeniami zdrowia, 

radości i pomyślności w pracy duszpaster-

skiej, życzymy siostrze obfitości  łask Bo-

żych. 

Bardzo serdecznie witamy Rektora 

Wyższego Seminarium Duchownego w 

Obrze, o. dr Józefa Wcisło OMI, oraz  

ks. prof. Norberta Pikułę z Krakowa, 

którzy będą nam pomagać w okresie 

wakacyjnym, do końca sierpnia. Cie-

szymy się, że ponownie mogli do nas 

przyjechać.  

DZIŚ WITAMY  

PIELGRZYMKA 1—DNIOWA  W MIESIĄCU SIERPNIU 


