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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ  

RODZINA RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 38,4-6.8-10) 

Bóg czuwa nad Jeremiaszem  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,2-3.4.18) 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 12,1-4) 

Przykład Chrystusa  

 

EWANGELIA (Łk 12,49-53) 

Wymagania służby Bożej  

Jezus – znak sprzeciwu 

 

Dzisiejsza Ewangelia 

wydaje się potwierdzać 

opinie tych,  

którzy uważają, że 

chrześcijaństwo, tak 

jak inne religie, jest 

źródłem konfliktów  

i przemocy wśród ludzi.  

Tymczasem, Jezus 

ogłasza nadejście królestwa Bożego, 

które napotka opór sił i mentalności 

tego świata. On sam będzie ich ofiarą. 

Jezus nie przystał na to, co było do tej 

pory. Przyniósł rewolucję miłości, która 

wyrywa z egoizmu i otwiera na dar  

drugiego i dla drugiego. Spala siebie, 

aby inny mógł żyć. Jest naszym współu-

działem w tym, czego sam dokonał na 

krzyżu. Otworzył Serce gorejące pełnią 

miłości. Przestrzega nas, aby się nie 

dziwić, jeśli przyjęcie Jego miłości wzbu-

dzi nawet w najbliższych zazdrość  

i odrzucenie. Nie można wtedy tracić 

entuzjazmu wiary. Pamiętajmy,  

że Eucharystia to trwanie pod krzyżem, 

z którego wypływa Jezusowy ogień. 

Niech przeze mnie zapłonie w innych. 

 

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 również 

jeden dzień spędzimy nad Morzem 

Martwym.   

 

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683, 

wew. 427, prosić Mirę. 

 

 

Poniedziałek 19 sierpnia 

 

8:00       z prośbą o opiekę Bożą i powrót do zdrowia   

                dla syna i synowej - mama 

19:00     za zmarłych z rodziny Załęckich - rodzina  

                dziękczynna w intencji Joanny i Jarosława  

                w 26 rocznice ślubu  

 

Wtorek 20 sierpnia 

8:00         za śp. Krystynę Arabską  

                 i śp. Eugeniusza Hofman 

19:00      za śp. Annę Karp, śp. Joannę Krys  

                 i śp. Jana i Joannę Bodys - rodzina  

                 za śp. Krzyszofa Płocica ( 17 rocz.śm. ) -   

                 siostra z rodziną 

 

Środa 21 sierpnia 

8:00          za śp. Adolfa Rygiel - Anna Solarczyk  

                  za śp. Helena i Jan Sztorc i śp. ich dzieci 

19:00       Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 22 sierpnia 

8:00          za śp. Janinę i Andrzeja Rzyczniak - rodz. 

19:00 za śp. Bronisławę i Feliksa Dudek - syn z   

                   rodziną 

                  za śp. Wiesława ( 3 rocz. śm ) i Henryka  

                   Kurowski ( 12 rocz. śm ) - od rodziny  

                   Kurowskich  

 

Piątek 23 sierpnia 

8:00         za śp. Teresę Mirecką - rodzina  

                  i przyjaciele  

19:00       za śp. rodziców; Antoninę i Piotra 

                  Machocki i śp. Leokadię i Antoniego  

                  Kępistych - syn i córka z rodziną 

                  za śp. Kazimierę Sąsiadek ( 1 rocz. śm. ) - 

                  syn z rodziną 

                  z prośbą o Boże błogosławieństwo 

                  i potrzebne łaski dla Władysława w dniu 

                  urodzin - od przyjaciół 

 

Sobota 24 sierpnia 

 

8:00         za śp. Katarzynę Sadowską 

15:30      Msza ślubna: Jessica Lampa  

                 i Andrew Zawalski 

17:00      za śp. Leokadię Świercz 

19:00      za śp. Roberta Wróblewskiego  

                 ( 3 rocz. śm. ) - rodzice  

 

Niedziela 25 sierpnia 

 

8:00         za śp. Wiesława Schab ( 2 rocz.śm ) - żona   

9:30         za śp. Marię Taborowski ( 1 rocz. śm. ) -  

                 dzieci z wnukami  

11:00      w intencji par obchodzących rocznicę  

                 ślubu  

13:00     za śp. Józefa Podczerwińskiego (9 rocz.śm) 

                 i zmarłych z rodziny Podczerwińskich  

                 i Antolak  

14:30      za śp. Mariannę i Józefa - syn z rodziną 

19:00      za śp. Krystynę Kwiatkowską ( 1 rocz. śm.) 

                 od córek i syna z rodzinami  

    PIELGRZYMKI 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 45 

Ogród Różańcowy 

Trwa proces odnawiania 

stacji Drogi Krzyżowej oraz 

Stacji Różańcowych w  

Ogrodzie Różańcowym;    

w sumie 30 stacji będzie 

odnowionych oraz zakonser-

wowanych. 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 rodzi-

nom, które złożyły ofiarę na odnowienie 

Stacji Drogi Krzyżowej i Tajemnic Różańca: 

Komitet 600-lecia Matki Boskiej  

Ludźmierskiej 

Roża Różańca Świętego Numer 6 

Danuta i Wiesław Stempniewski 

Krystyna Gałka  

Stanisława i Jan Krempaszanka  

Serdecznie Bóg Zapłać. 

     REMONTY 

CHRZTY 

 

Hannah Falinski 

córka Anity i Sebastiana 

ŚLUBY  

 

Sandra Gluszak 

córka Beaty i Roberta   

Kamil Szewczyk syn Alicji iAdama 

 

Julia Deanna Todorski  

córka Christine’y i Christopher’a 

Jeffrey Allen Vincent syn Karen i Bruce’a 

 

Agnieszka Wakulewicz  

córka Joanny i Marka  

Matthew Bancerz syn Grażyny i Wiesława  

 

   

Rodzina Różańca św. organizuje 1-dniowa 

pielgrzymkę do Buffalo w dniu 08 wrze-

śnia. W programie zwiedzanie Amerykań-

skiej Fatimy, Katedry św. Józefa oraz bazy-

liki Matki Bożej Zwycięskiej. Informacje i 

zapisy: 

Teresa      905-495-7035 

Wiesława 416-799-2122  

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 wpły-

wu?”. 

PODZIĘKOWANIE 

GOŚCIE  

KOMUNIKAT 

Dziękujemy wspólnocie 

Apostolat "Złota Róża",  

za ofiarowanie ornatu  

z wizerunkiem naszego  

patrona św. Maksymiliana 

Marii Kolbe. Ornat został 

wykonany w Polsce przez Zakład  

krawiecki Fides w Częstochowie. Niech 

wstawiennictwo św. Maksymiliana wypra-

sza dla nas Miłość, która nie zna granic.  

Szczęść Boże. 

KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO 

MILENIUM POLSKI 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 

Zarząd Funduszu Wieczystego Milenium 

Polski Chrześcijańskiej informuje, że dota-

cje przyznawane są dwukrotnie w ciągu 

roku.  Składanie podań odbywa się przez 

obowiązkowe wypełnienie formularzy znaj-

dujących się na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca 

W październiku przyznawane są stypendia 

studenckie, o które mogą ubiegać się stu-

denci polskiego pochodzenia którzy ukoń-

czyli pierwszy rok studiów, studiujący na 

wyższych uczelniach kanadyjskich. Obowią-

zuje wypełnienie (kompletne) formularza.  

Termin składania podań mija 15 września.  

Wszystkie podania oraz kompletnie wypeł-

nione formularze należy przesłać do biura 

Milenium pocztą zwykłą nie później niż  

15-go września.   

 

Kiermasz Grup Parafialnych  

 

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 para-

fialnej wraz z plakatami i informacjami 

o ich działalności, oraz aktywnie zapra-

szali parafian do udziału w poszczegól-

nych grupach i organizacjach. 

DZIŚ 

 

Dzisiaj, w naszej parafii  

obchodzimy uroczysty odpust 

ku czci świętego Maksymiliana 

– patrona naszej parafii. Uro-

czystej Mszy Świętej przewodni-

czył będzie i Słowo Boże wygłosi  

ks. bp. Andrzej Przybylski z Częstochowy.  

Po sumie odbędzie się procesja euchary-

styczna wokół kościoła. Warto ciągle pozna-

wać i wzorować się na naszym wspaniałym 

Patronie. W licznych publikacjach możemy 

znaleźć informacje o życiu Św. Maksymilia-

na. Warto przypomnieć, że hitlerowcy dobili 

go zastrzykiem fenolu w obozie koncentra-

cyjnym, stało się to 14 sierpnia 1941 roku. 

Była to wigilia uroczystości Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny.  

Ciało o. Maksymiliana zostało spalone w 

krematorium. 

 

Z okazji odpustu parafialnego 

na święto naszego patrona św. 

Maksymiliana, Rodzina Różań-

ca Świętego serdecznie zapra-

sza na gorący posiłek w sali parafialnej. Można 

nabyć i na miejscu zjeść, lub też zabrać ze sobą do 

domu, gorące kiełbaski, karkówkę, golonkę, bigos, 

czy też różnego rodzaju pierogi. Bardzo serdecznie 

dziękujemy wszystkim Paniom i Panom za przygoto-

wanie posiłku pod uważnym nadzorem Pana Stani-

sława Wiechy.  

Serdeczne Bóg Zapłać. 

Dzisiaj, ofiary zbierane do koszyczków dla 

biednych przeznaczone są jako nasza ofiara 

dla ks. bp. Andrzeja Przybylskiego. Jednakże, 

w czasie sumy zbierana będzie druga kolekta 

dla ks. biskupa.  

Serdecznie dziękujemy. 

Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga 

Zaprasza  

na trzydniowe spotkanie rekolekcyjne  

z Janem Budziaszkiem; 19-21 września 2019, 

oraz na rekolekcje maryjne przygotowujące nas do 

jubileuszu 40 lecia parafii; w dniach od 28 września 

do 5 października. 

Szczegóły wkrótce. 

DRUGA SKŁADKA  

PODZIĘKOWANIE  

O. dr Józef Wcisło OMI, rektor semina-

rium w Obrze, 24 sierpnia wraca do 

Polski. Pragniemy mu bardzo serdecznie 

podziękować za jego sześciotygodniową 

posługę w naszej parafii. Życzymy bez-

piecznego powrotu do Polski, błogosła-

wieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. 

Mamy nadzieję, że za rok znowu się spo-

tkamy. Bóg zapłać i Szczęść Boże! 


