SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Koh 1,2;2,21-23)
Marność doczesnych osiągnięć
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DRUGIE CZYTANIE (Kol 3,1-5.9-11)
Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu,
co jest przyziemne
EWANGELIA (Łk 12,13-21)
Marność dóbr doczesnych

ROZWAŻANIE
Być bogatym przed Bogiem;
Jezus uczy dziś właściwego spojrzenia na relację pomiędzy pragnieniem szczęścia w życiu, a dobrami
materialnymi. Wartość tych ostatnich mierzy się sposobem ich
użycia. One nie mogą przeszkadzać
w szukaniu prawdziwego bogactwa, które czyni ludzi bogatymi
przed Bogiem. W obecnych czasach łatwo stać się wyznawcą religii posiadania, która
może zniewolić każdego. Bożki majątku, chciwości,
zazdrości i zawiści pojawiają się na firmamentach. Kuszące reklamy przekonują, że ludzka wartość zależy od
posiadania różnych rzeczy, zniewalają nas. Tymczasem
prawdziwa wolność przychodzi w Bogu, ponieważ On jest
jedynym Panem mojej przyszłości. Wszystko pochodzi od
Niego i przed Nim zdam kiedyś rachunek, również z tego,
jak dobra materialne służyły mojemu duchowemu rozwojowi. Moje życie zależne jest od stopnia zażyłości z Bogiem. On jest Ojcem, w którego ręku zawsze mogę się
czuć bezpieczny. Korzystanie z dóbr doczesnych (spadek,
zbiory, powodzenie) jest dobre i konieczne, pamiętajmy
jednak, że istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek
zbytnio przywiązany do swoich bogactw i opływający w
dostatek stanie się nieczuły na potrzeby innych i głuchy
na wezwanie Boga. Takiego człowieka Ewangelia nazywa
„głupcem”. Jest on praktycznie ateistą, bo gdy człowiek
pozwoli opętać się żądzy posiadania, wtedy przestaje
rozumieć to, co Boże, a jego życie traci sens.

ŚLUBY
Julia Sarah Siuda
córka Bożeny i Krzysztofa
Daniel Joseph Norris syn Heleny i Joseph’a

NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ PRO LIFE

GOŚCIE
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 Mouvement des Marguerites” który został założony w Kanadzie w 1981
roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie 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 parafialnej z zainteresowanymi parafianami. Zapraszamy!

CHRZTY
Oaklyn Noelle Sowa
córka Emily i Kevina
Alexander Staniforth
syn Gabrieli i i Lucasa
Owen Christopher Ryszkowski
syn Anity i Christophera
Emilia Sienkiewicz
córka Julity i Łukasza

MSZA W INTENCJI ZMARŁYCH
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

REMONTY
SALA PARAFIALNA
Komisja Finansowa podjęła decyzję, że w okresie
wakacyjnym odnawiamy 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 plamy, które trudno
wyczyścić. Produkt, który jest 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.

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:
Małgorzata i Tadeusz Burdzy
Stanisław Pacyna
Jacek i Maria Milkowski
Współsponsorzy:
Zofia Przysłupski
Jak również 2 rodzinom, które anonimowo
złożyły ofiarę.

O. Janusz Jajeśniak OMI składa Bóg zapłać o. Januszowi
Błażejakowi OMI za życzliwość i pomoc w rozpropagowaniu koncertu z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego. Dziękujemy za umożliwienie odprawienia Mszy
Świętej w kościele Św. Maksymiliana Kolbe, jak również
za prowadzenie sprzedaży biletów i udostępnienie sali
parafialnej na poczęstunek. Parafianom dziękujemy za
liczny udział w koncercie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wsparciu Polaków z różnych Parafii koncert okazał
się wielkim sukcesem. Bóg zapłać.
Ze względu na spowiedź pielgrzymów wyruszających na
pieszą pielgrzymkę do Midland, w poniedziałek,
5 sierpnia, nie będzie porannej mszy, o 8.00 rano.
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WKRÓTCE...

Z PULPITU...

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9)
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

INTENCJE MSZALNE

ZMIANY
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.289-805-3049, lub tez e-mail:
bieleckihh@gmail.com
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.
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Na zaproszenie Ojca Proboszcza ponownie przybędzie 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 których nie możemy się uwolnić? Związanie duchowe”.
- Wtorek, 3 września, 2019:
„Dręczenia i choroby wywołane przez szatana. Jak
się przygotować do uwolnienia spod jego wpływu?”.

W niedzielę, 11 VIII, DRUGA SKŁADKA zbierana
będzie na Canadian Missions Collection - misja,
która łączy współpracę księży katolickich i ludzi
świeckich i głosi słowo Chrystusowe na misjach.
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.
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

Piesza Pielgrzymka do
Sanktuarium Męczenników
Kanadyjskich w Midland.
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.
Jednocześnie, będzie też można nabyć bilety na
autokarową pielgrzymkę do Midland.
Więcej informacji podczas zapisów w sali parafialnej lub pod numerem telefonu;

416.799.2122 - Wiesława

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
DZIĘKCZYNNEJ PIELGRZYMCE DO
ZIEMI ŚWIĘTEJ

8:00
19:00

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683, wew. 427,
prosić Mirę.

za śp. Mariannę Gwiazda – syn z rodziną
dziękczynna z ok. 14 rocz. ślubu Katarzyny
i Zbigniewa Strama
za śp. Steven’a Zelek i Theodore’a Zelek –
od mamy i babci
Środa 7 sierpnia

8:00

za śp. Teonię i Czesława Kapustka
i śp. Tadeusza i Zofię Sowiński
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla dzieci – mama
Intencje zbiorowe
Czwartek 8 sierpnia

8:00
19:00

za śp. Antoninę, Wojciecha, Wiesława
i Mariusza Popławskich – rodzina
za śp. Klarę i Stanisława Kołodziej –
kuzyn Roman z rodziną
za śp. Bożenę i Andrzeja Rzyczniak –
rodzina
Piątek 9 sierpnia

8:00
19:00

za śp. Krystynę Zamarlik
dziękczynna z prośbą o Boże błogosła wieństwo i opiekę Matki Bożej dla Maji w
dniu 8ych urodzin
za śp. Edwarda Kuziora – żona z rodziną
Sobota 10 sierpnia

8:00
17:00
19:00

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
wnuków na rok szkolny
za śp. Józef Jemioło – żona z córkami
za śp. rodziców; Czesława Pasiak
i Janinę i Stanisława Nowotnik, oraz
śp. Zofię Pasiak – dzieci
Niedziela 11 sierpnia

8:00
9:30
11:00
13:00
14:30

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.

NIE MA MSZY
za śp. Alicję Lewandowski – mama
za śp. rodziców, brata i męża – Janina
Wicher
Wtorek 6 sierpnia

19:00

PIELGRZYMKI
5-11 sierpnia.

8:00
19:00

19:00

za śp. Franciszka Ćwik – rodzina
za śp. Annę Karp, Joannę Krys oraz
Jana i Joannę Bodys – rodzina
za parafian i dobrodziejów
za śp. Kazimierza Synoś i śp. Tadeusza
Stelmacha – dzieci z rodzinami
dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o
Boże błogosławieństwo dla Heleny i Jana
za śp. Helenę Sobura ( 2 rocz. śm. ) syn z rodziną

BIULETYN PARAFIALNY
Jesteśmy w trakcie poprawiania i uzupełniania szaty
graficznej okładki naszego biuletynu parafialnego.
O zmianach nazwisk i telefonów liderów organizacji
parafialnych prosimy poinformować biuro parafialne
najpóźniej do końca sierpnia.

