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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ  

FRANCISZKANIE  ŚWIECCY  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 18,6-9) 

Izraelici oczekują wyzwolenia  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,1 i 12.18-19.20 i 22) 

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (Hbr 11,1-2.8-19) 

Wielkość wiary  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 12,32-48) 

Gotowość na przyjście Pana  

Przepis na szczęście. 

 

Każdy, kto ma świado-

mość, jak wielkie i niewy-

słowione są Boże dary 

udzielone nam w Chrystu-

sie, chciałby je jak najle-

piej przyjąć i jak najowoc-

niej spożytkować, aby w 

ten sposób oddać chwałę Bogu i uczynić 

swoje życie szczęśliwe. Jezus dziś mówi: 

„Szczęśliwi słudzy, których pan zastanie 

czuwających, gdy przyjdzie” (Łk 12, 37). 

Dziwna może się wydawać ta Jezusowa 

recepta na szczęście. Czuwanie kojarzy się 

przecież z życiem w napięciu, w ciągłym 

niepokoju. Jednak, ta recepta pochodzi od 

Jezusa - nie jest ludzkim wymysłem. To w 

pewien sposób egzamin z wiary, która musi 

być nieustannie poddawana próbom, aby 

stawała się coraz mocniejszym fundamen-

tem dla gmachu życia, nie tylko własnego.  

Wiara w obietnice Jezusa oczyszcza nie-

pewność czuwania z pomysłów budowania 

królestwa tu, na ziemi. Uczy właściwych 

kryteriów oceny rzeczywistości i działania. 

Służyć, czyli realizować to, co Bóg mi po-

wierzył, to najlepszy sposób na szczęście. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ 

PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  

 

z okazji 40 rocznicy założenia naszej parafii. Piel-

grzymka odbędzie się w dniach od 20 do 28 paź-

dziernika. Odwiedzimy Górę Tabor, Nazaret, Kanę 

Galilejską, Jeziora Galilejskie, Górę Błogosła-

wieństw, Qumran, Górę Oliwną, Ogród Oliwny, 

odprawimy Drogę Krzyżową idąc śladami Chrystu-

sa, będziemy również przy Grobie Dawida, Ścianie 

Płaczu, w Betlejem, w kościele 

Zaśnięcia Matki Bożej jak rów-

nież jeden dzień spędzimy nad 

Morzem Martwym.   

 

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 

6683, wew. 427, prosić Mirę. 

Poniedziałek 12 sierpnia 

 

8:00       za śp. Helenę i Bartłomieja Plewa - córka  

19:00     za sp. Stanisława Łukasik w rocz. śm. -  

               córka Alicja z rodziną 

               Dziękczynna z okazji urodzin Kamila z  

               prośbą o dalsze łaski  

               i Boże błogosławieństwo - teściowie  

 

Wtorek 13 sierpnia 

 

8:00       z prośbą o łaskę wiary i Boże   

                błogosławieństwo dla Konrada  

10:00     w intencji Klubu Seniora  

19:00     za śp. Krystynę Domiter - córka z rodziną 

 

Środa 14 sierpnia 

 

8:00       z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo         

                Boże dla syna Jacka - mama 

               za śp. Jadwigę i Teofila Niedźwieckich   

19:00    Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 15 sierpnia 

 

8:00          za śp. Waleriana Kędzia -  

                   Krystyna i Adam 

19:00 za śp. Antoniego Wołoszczak (2 rocz.śm) 

                  - dzieci z rodz. 

                  za śp. Józefa Taborowskiego - rodz. 

 

Piątek 16 sierpnia 

 

8:00         za śp. Marię Kmiotek ( 15 rocz.śm) - dzieci  

19:00       za zmarłych rodziców - córka Teresa  

                  z rodziną  

                 za śp. Helenę i Józefa Dadzińskich  

                 i śp. Jadwigę Pikulińską - wnuczka  

 

Sobota 17 sierpnia 

 

8:00        za śp. Tadeusza i Jadwigę 

11:00     Msza ślubna: Sara Natalia Jasion  

                i Jerzy Mateusz Judyn 

12.30     Msza ślubna: Klaudia Milkowski 

                i Angelo Liut  

14:00     Msza ślubna; Catharine Koscielski  

                i Piotr Trytko 

17:00     za śp. Joannę i Tadeusza Miś - syn z rodz.  

19:00     za śp. Romana Sroślak - przyjaciele z     

                grupy składającej biuletyn   

                

Niedziela 18 sierpnia 

 

8:00        za śp. rodziców; Aleksandrę i Juliana  

                 Sławińskich - syn z żoną  

9:30        za śp. Marię i Jana Cisek - syn z rodziną 

 

11:00      za parafian i dobrodziejów  

                  

                        Uroczystości Odpustowe  
 

13:00      za śp. Stanisława Szabla i zmarłych z  

                 rodziny Chabinka  

14:30      dziękczynna z okazji 13 urodzin Gabrieli   

                 Strama z prośbą o dary Ducha Świętego 

19:00      za śp. Zenona Koczwara ( 8 rocz.śm ) -  

                 żona  

    PIELGRZYMKI 

MSZA W INTENCJI ZMARŁYCH 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 44 

Ogród Różańcowy 

 

Trwa proces odnawiania 

stacji Drogi Krzyżowej oraz 

Stacji Różańcowych w Ogro-

dzie Różańcowym;   w su-

mie 30 stacji będzie odno-

wionych oraz zakonserwo-

wanych. 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: 

Bolesław Fujarczyk 

Anna i Leszek Wójcik 

Marzenna i Grzegorz Szumowscy 

Joanna i Robert 

 

Serdeczne Bóg Zapłać 

     REMONTY                        CHRZTY 

Alice Franco 

córka Katherine i Corey 

 

Michael Anthony Gaczol 

syn Anny i Daniela  

 

Christian Patrick Gordon  

syn Justyny i Matthew   

 

Jason Gzyl 

syn  Danielle i Rafała  

 

Adam Pradela  

syn Klaudii i Guilherme  

 

Cecilia Cleopatra Rakowski  

córka Marty i Krzysztofa  

ŚLUBY  

 

Sandra Gluszak 

córka Beaty i Roberta   

Kamil Szewczyk syn Alicji i Adama  

 

Sara Natalia Jasion  

Jerzy Mateusz Judyn 

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  

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  

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 modlą-

cych się za kapłanów „Le Mouvement des Margue-

rites” który został założony w Kanadzie w 1981 

roku przez panią profesor Louise Ward, przy apro-

bacie miejscowego biskupa. Tam też powstały 

pierwsze Margaretki. Cele Apostolatu: 

  - modlitwa za wybranego kapłana 

  - troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i  

     między sobą współpraca między kapłanami i   

    świeckimi; 

  -  wspieranie powołań do kapłaństwa  

      i życia zakonnego. 

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w sali parafial-

nej z zainteresowanymi parafianami.  

 

Zapraszamy! 

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?” 

Zapraszamy                                         

Serdecznie zapraszamy na 

Uroczystość Odpustową ku czci 

świętego patrona,  

Maksymiliana Kolbe. Uroczy-

stość odbędzie się w niedzielę, 

18 sierpnia, o godz. 11:00.  
Mszy świętej przewodniczył będzie oraz homi-

lię wygłosi ks. bp Andrzej Przybylski  

z Częstochowy.  

Z okazji wspomnienia liturgicznego o św. 

Krzysztofie, patronie kierowców zapraszamy na 

obrzęd poświęcenia samochodów oraz różno-

rodnych pojazdów, który odbędzie się 18 

sierpnia, w niedzielę o godz.16:00 na parkin-

gu parafialnym. Masz pojazd, jesteś kierowcą, 

poświęć swój samochód, aby za wstawiennic-

twem św. Krzysztofa Bóg błogosławił tobie w 

podróży i na drogach. Uroczy-

stości poświęcenia pojazdów 

przewodniczyć będzie ks. An-

drzej Przybylski.   

PODZIĘKOWANIE 

GOŚCIE  UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE  

 

13 VIII, wtorek -  PROCESJA DO OGRODU  

RÓŻAŃCOWEGO po wieczornej Mszy świętej. 

Pragniemy serdecznie podzię-

kować restauracji Orbit oraz  

Zbyszkowi Chabinka za przy-

gotowanie i dostarczenie posił-

ku dla pielgrzymów z pieszej 

pielgrzymki do Midland. Dziękujemy również 

Sweet Temptation za ofiarowanie świeżego 

chleba dla pielgrzymów.  

Serdeczne Bóg Zapłać! 
 

KOMUNIKATY 

KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO MILENIUM 

POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 

Zarząd Funduszu Wieczystego 

Milenium Polski Chrześcijań-

skiej informuje, że dotacje przy-

znawane są dwukrotnie w ciągu 

roku.  Składanie podań odbywa 

się przez obowiązkowe wypełnienie formularzy 

znajdujących się na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca 

W październiku przyznawane są stypendia stu-

denckie, o które mogą ubiegać się studenci 

polskiego pochodzenia którzy ukończyli pierw-

szy rok studiów, studiujący na wyższych uczel-

niach kanadyjskich. Obowiązuje wypełnienie 

(kompletne) formularza.  

Termin składania podań mija 15 września.  
Wszystkie podania oraz kompletnie wypełnione 

formularze należy przesłać do biura Milenium 

pocztą zwykłą nie poźniej niż 15-go września.   

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Jesteśmy w trakcie poprawiania i uzupełniania 

szaty graficznej okładki naszego biuletynu parafial-

nego. O zmianach nazwisk i telefonów liderów orga-

nizacji parafialnych prosimy poinformować biuro 

parafialne najpóźniej do końca sierpnia. 

Rada Parafialna zaplanowała na 15 września, w 

niedzielę, Kiermasz Grup Parafialnych. Na czym to 

polega? Otóż zapraszamy grupy parafialne, aby przy-

gotowały sobie stanowisko w sali parafialnej wraz z 

plakatami i informacjami o ich działalności, oraz 

aktywnie zapraszali parafian do udziału w poszcze-

gólnych grupach i organizacjach. 

DRUGA SKŁADKA zbierana 

będzie na Canadian Missions 

Collection - misja, która łączy 

współpracę księży katolickich i 

ludzi świeckich i głosi słowo 

Chrystusowe na misjach. 


