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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ  LADIES GUILD  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 18,20-32) 

Abraham wstawia się za Sodomą 

 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 138,1-2a.2bc-3.6-

7ab.7c-8) 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.   

 

DRUGIE CZYTANIE  (Kol 2,12-14) 

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa 

 

EWANGELIA  (Łk 11,1–13) 

Chrystus uczy modlitwy 

Chrystus uczy modlitwy. Fakt, że Jezus się modlił i 

sposób, w jaki to czynił, skłoniły Apostołów do 

wyrażenia prośby: „Panie, naucz nas się modlić”. 

Jezus uczy ich: „Ojcze nasz...”. Jest to modlitwa 

wzorcowa, jak powinniśmy  się modlić.  W jej cen-

trum stoi prośba o chleb, którego potrzebujemy 

codziennie: ten dla ciała i ten dla duszy.  Prośbę tę 

poprzedzają dwa wezwania, których tematem jest 

chwała Boża (Jego imienia) i przyjście Jego króle-

stwa.  Poza chlebem powszednim najpotrzebniejsze 

człowiekowi jest odpuszczenie grzechów i zachowa-

nie od zła.  Kto szczerym sercem odmawia tę modli-

twę, ten już jest uczniem Jezusa. Św. Łukasz dołącza 

do modlitwy Pańskiej jeszcze dalsze słowa Jezusa, 

które zachęcają do modlitwy błagalnej.  Bóg jest 

naszym Ojcem i chce nas obdarzać darami, a przede 

wszystkim Duchem Świętym, ale daje je tylko tym, 

którzy Go w modlitwie o to proszą.  

Wiara jest relacją osobową, czyli spotkaniem Boga z 

człowiekiem, dialogiem. Siła wiary zależy od stało-

ści i jakości komunikacji z Bogiem, czego wyrazem 

jest codzienna modlitwa. Dziś Jezus przypomina 

nam, jak jest ważna. Jezus pokazuje nam trzy ścieżki 

i zachęca, aby iść nimi wszystkimi. W modlitwie 

mamy prosić; w ten sposób wyrażamy wiarę w do-

broć i wszechmoc Boga, który nigdy nie pozostawia 

naszej modlitwy niewysłuchanej. W ten dialog ma-

my angażować całych siebie, ponieważ w modlitwie 

Ojcze nasz  wszystko znajdziemy. Codziennie, bez 

wyjątku.   

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. Odwiedzi-

my Górę Tabor, Nazaret, Kanę 

Galilejską, Jeziora Galilejskie, 

Górę Błogosławieństw, Qu-

mran, 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. 

Poniedziałek 29 lipca 

 

8:00       za śp. Darrin Wilkie – żona z dziećmi  

19:00    za śp. Władysławę i Władysława  

               Jaśkiewicz w  rocznicę śmierci – córka i   

               synowie z rodziną 

               za śp. Marię, Władysława , Romana i   

               Stanisława Łoboda – syn i brat  

               z rodziną 

Wtorek 30 lipca 

 

8:00      za śp. Adolfa Rygier – Anna i Stanisław  

              Banel z rodz. 

19:00    z prośbą o opiekę i błogosławieństwo  

              Boże dla Madeleine Lee Chong Ken 

              za śp. Peter Wiercigroch – rodzice  

Środa 31 lipca 

 

8:00       za śp. Romuald Czarnota – rodz. 

               za śp. Janina Płocica, (40 rocz.) –  

               córka z rodz. 

19:00    Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 1 sierpnia  

 

8:00       za śp. Jan Novek , ( 1 rocz. ) – żona z  

               rodz. 

19:00    w intencji Kapłanów i Osób  

               Konsekrowanych z prośbą o Boże  

               błogosławieństwo – Apostolat Złota  

               Róża 

               dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże   

               Błogosławieństwo dla dzieci  

               i wnuków 

               

Wspomnienie z okazji Wybuchu Powstania  

 

Piątek 2 sierpnia  

 

8:00      za śp. Józefa Nikielski – żona  

10:00    za śp. Jan i Agnieszka Kowalec – rodz.  

19:00    za śp. rodziców Katarzynę  

               i Władysława – syn  z żoną 

Sobota 3 sierpnia  

 

8:00       w intencji Rodziny Różańca Świętego  

                i Rycerzy Niepokalanej 

17:00    za śp. Jolantę Cop ( 1 rocz. śm) –  

               córka z mężem 

19:00    za śp. Krzysztof Kiełb – rodzice  

 

Niedziela 4 sierpnia  

 

8:00        w intencji członków Różańca  

                Świętego  

9: 30       za śp. Joseph’a, Paulinę, Edwarda,   

                Iris Chmiel i za śp. Fred Philchuk –  

                rodzina  

11:00     za Parafian i Dobrodziejów  

13:00     za śp. rodziców obojga stron  

                i zmarych z rodz. Adachów i Stachurów –   

                Genowefa Adach  

14:30     o zdrowie oraz Dary Ducha Świętego  

                dla dzieci - rodzice  

19:00     za śp. Jerzego Ścieżka – żona i dzieci  

 

                                 PIELGRZYMKI 
MSZA W INTENCJI ZMARŁYCH 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 42 

SALA PARAFIALNA  
Komisja Finansowa podjęła decyzję, że w okre-

sie wakacyjnym odnowimy sale parafialną. 

Wszystkie ściany będą pomalowane a zamiast 

wykładziny jest położony produkt najnowszej 

generacji ,„LooseLay Longboard,”  produkowany 

przez Karndean Design Flooring. Obecny stan 

wykładziny był opłakany, mimo tego, że raz w 

miesiącu była czyszczona. Ciągle rozlewana 

kawa, okruchy pączków, itp., pozostawiały pla-

my, które trudno było wyczyścić. Produkt, który 

jest położony, jest bardziej higieniczny i łatwiej-

szy 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 przywi-

lej sprzedaży pączków.  

Ogród Różańcowy 

Trwa proces odnawiania stacji Drogi Krzyżowej oraz Stacji 

Różańcowych w Ogrodzie Różańcowym;   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, to w sumie $12,000. Chcielibyśmy podziękować 

rodzinom, które złożyły ofiarę na odnowienie Stacji Drogi 

Krzyżowej i Tajemnic Różańca: 

Maria i Jerzy Piszczek  

Małgorzata i Janusz Małek 

Zofia Śmiarowska 

Marek Antonik 

Małgorzata i Marian Kasperowicz 

Wiesława i Ireneusz Oblak 

Helena i John Janczura 

Romuald i Renata Drożdż z rodziną  

Róża Różańcowa Romów 

Anna i Józef Ogorzały 

Danuta Kołodziej / Witold Śliwa  

Izabela i Lech Różańscy 

oraz współsponsorzy: 

Rodzina Klimowicz  

Asia Wylotek 

Jak również 5 rodzinom, które anonimowo złożyły swoją 

ofiarę.  

Ogółem 16 rodzin zasponsorowało stacje Drogi Krzyżowej 

i Tajemnic Różańcowych. 

                                  REMONTY 

Tegoroczne uroczystości w Midland odbędą się w 

niedzielę, 11 sierpnia. Uroczystą Msze św. odprawi 

i kazanie wygłosi ks. bp. Andrzej Przybylski z Czę-
stochowy. Ks. biskup będzie również przewodniczył naszym 

uroczystościom odpustowym, w niedzielę 18 sierpnia. 

5-11 sierpnia.  

Piesza Pielgrzymka do Sank-

tuarium Męczenników Kana-

dyjskich 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.  

Jednocześnie, będzie też można 

nabyć bilety na autokarową 

wycieczkę do Midland. 

 

Więcej informacji podczas zapisów w sali 

parafialnej. 

CHRZTY 

 

Maya Noga  

córka Beaty i Pawła  

 

Emily Krystyna Przewlocki  

córka Michelle i Pawła  

ŚLUBY  

Jessica Maria Lampa  

córka Marzeny i Piotra  

Andrew Zawalski syn Bożeny i Roberta  

 

Julia Sarah Siuda  

córka Bożeny i Krzysztofa  

Daniel Joseph Norris syn Heleny i Joseph’a  

Rodzina Różańca św. organizuje 1-dniowa piel-

grzymkę do Buffalo w dniu 08 września. W progra-

mie zwiedzanie Amerykańskiej Fatimy, Katedry św. 

Józefa oraz bazyliki Matki Bożej Zwycięskiej. Infor-

macje 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  

1 VIII, PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - NABO-

ŻEŃSTWO POWOŁANIOWE o godz. 18:30.   

2 VIII,  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA –  

ODWIEDZINY CHORYCH przez księży. Zgłoszenia 

przyjmuje biuro parafialne.   

Msze św. jak zwykle o godz. 8:00, 10:00 i 19:00. 

Spowiedź od godz. 18:00.  

3 VIII, PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  -   

Msza św. i Nabożeństwo Pierwszej Soboty o 8:00.    

4 VIII, PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA   -   Zmia-

na tajemnic Żywego Różańca podczas niedzielne-

go nabożeństwa o godz. 7: 30 rano.  

 

 

 
 

Izabel Skwarka , lat 39 

Bogdan Frączek, lat 46 

Mariusz Banaś, lat 47 

Alicja Postrozny, lat 54 

Halina Urlich, lat 58 

Stanisław Błaszczak, lat 65 

Maria Obrochta, lat 66 

Barbara Milkowski, lat 72 

Bonifacy Zych, lat 72 

Bronisław Front, lat 77 

Winicjusz Gurecki, lat 80 

Janina Bąk, lat 94 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość odpustową ku czci 

świętego patrona, Maksymiliana Kolbe. Uroczystość 

odbędzie się w niedzielę, 18 sierpnia, o godz. 11:00. Mszy 

świętej przewodniczył będzie oraz homilię wygłosi ks. bp 

Andrzej Przybylski z Częstochowy.  

Z okazji wspomnienia liturgicznego o św. Krzysztofie, 

patronie kierowców zapraszamy na obrzęd poświęcenia 

samochodów oraz różnorodnych pojazdów, który odbędzie 

się 18 sierpnia, w niedzielę o godz.16:00 na parkingu 

parafialnym. Masz pojazd, jesteś kierowcą, poświęć swój 

samochód, aby za wstawiennictwem św. 

Krzysztofa Bóg błogosławił tobie w 

podróży i na drogach. Uroczystości 

poświęcenia pojazdów przewodniczyć 

będzie ks. Andrzej Przybylski.   

Na zaproszenie Ojca Proboszcza ponownie przybę-

dzie do naszej parafii ks. prof. Sergiusz Niziński, 

karmelita bosy z Poznania, egzorcysta. W czasie 

wieczornych konferencji poruszy on następujące 

tematy: 

- Niedziela, 1 września, 2019: 

„Władza Chrystusa i jego uczniów nad szatanem.” 

- Poniedziałek, 2 września, 2019: 

„Dlaczego istnieją grzechy, myśli, uczucia, od któ-

rych nie możemy się uwolnić? Związanie duchowe”. 

- Wtorek, 3 września, 2019: 

„Dręczenia i choroby wywołane przez szatana. Jak 

się przygotować do uwolnienia spod jego wpływu?”. 

WKRÓTCE  

Młodzież zakończyła akcje zbierania butelek po 

alkoholu, itp. Dziękujemy wszystkim, którzy ich 

wsparli. W najbliższą środę, 31 lipca, 16 młodych 

ludzi wyruszy z naszej parafii na doświadczenie misyj-

ne, na Madagaskar, gdzie, dzięki olbrzymiemu 

wsparciu naszej wspólnoty parafialnej, pomogą 

zbudować prostą szkołę w buszu i zostawią potrzeb-

ne fundusze, aby tą szkołę wyposażyć. Prosimy o 

modlitwę za nich, o ich bezpieczny pobyt; oraz by to 

doświadczenie wzbogaciło ich życie. 

ODESZLI DO PANA  

Grupa pro-life zaprasza do włączenia się do mo-

dlitwy za dzieci nienarodzone przy lokalnej klini-

ce aborcyjnej. Modlimy się wspólnie Różańcem i 

Koronką w intencji życia w każdą sobotę po 

Myszy Świętej porannej (około 9am). Wszystkich 

zainteresowanych prosimy o kontakt: kol-

be.prolife@gmail.com. 

ZAPROSZENIE DO MODLITWY 

W poniedziałek, 12 sierpnia będzie gościł w naszej parafii 

ks. Bogusław Nagiel z Krakowa, który od 2016 roku jest w 

Polsce krajowym duszpasterzem Apostolatu Margaretka. 

Jest to ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouve-

ment des Marguerites” który został założony w Kanadzie w 

1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aproba-

cie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze 

Margaretki. Cele Apostolatu: 

 -  modlitwa za wybranego kapłana 

  - troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i mię   

     dzy sobą współpraca między kapłanami i świeckimi 

  - wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego 

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w sali parafialnej z 

zainteresowanymi parafianami. Zapraszamy! 

SIERPIEŃ - MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI.  
Przy ołtarzu relikwii będzie wyłożona specjalna księga,  

gdzie prosimy się wpisywać.  Wpisując się do księgi; 

członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka będą nas 

wspomagać codzienną modlitwą w naszej intencji. 

DRUGA SKŁADKA ZBIERANA JEST NA REMONTY 


