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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE 
 (Iz 66, 10. 12-14c) 

Radość ery mesjańskiej  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20) 
 Niech cała ziemia chwali swego Pana 

 
DRUGIE CZYTANIE (Ga 6, 14-18) 

Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan   
 

EWANGELIA  
(Łk 10, 1-12. 17-20) 

Pokój królestwa Bożego  

Poniedziałek  4 lipca  

 

8:00 za zmarłych rodziców Paulinę i Wiktora 

 Fuławka - córka Zofia 

19:00 za śp. rodziców z rodziny Fuławka i Surzyn  

 oraz rodzeństwo Marię, Piotra i Jerzego 

 za śp. Annę, Helenę Cymanowski 

 

Wtorek 5 lipca 

 

8:00 dziękczynna w 47 rocznicę ślubu rodziców 

 Józefy i Stanisława z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora 

19:00 za śp. Eddy Niedziela 

 za śp. Annę Broda (3 rocznica) - rodzina 

 

Środa 6 lipca  

 

8:00 za śp. męża Stanisława Kowalskiego

 - żona 

 za śp. Stanisława Guzik, Ryszarda Guzik 

 oraz Janinę Kędziak - syn z rodziną 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 7 lipca 

 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 
8:00 o łaskę uzdrowienia dla córki Jolanty  

 –mama 

 za zmarłych z rodziny Kisała 

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

 
Piątek 8 lipca 

 
8:00 za śp. Katarzynę i Michała Mazurkiewicz,  

 Józefę i Stanisława Moryson, Franciszka 

 Stolarz, Stanisławę Kozioł, Cesidio  

 DiBenedetto oraz zmarłych z rodzin 

 Mazurkiewicz i Zembik 

19:00 za śp. rodziców Znak i Sobura  

 - dzieci i wnuki 

 za śp. Zdzisława Stopa - żona i dzieci 

 
Sobota 9 lipca  

 
8:00 za śp. Stanisława Wicherek (7 rocznica) 

 od syna  

17:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla dzieci  

 i wnuków od rodziców i dziadków 

19:00 za śp. Ludmiłę Czorniak ( 2 rocznica) 

 
Niedziela 10 lipca  

 
8:00 za śp. Aleksandrę i Władysława  

 Rydzewski - córka z rodziną 

9:30 za śp. Stanisława Demianczuk  

 (13 rocznica) - córka z rodziną 
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Czesława i Hieronima Walczak  

 –żona i mama 

14:30 za śp. Beatę Konaszenko (7 rocznica) 

 - rodzice  

19:00 o Boże błogosławieństwo dla Heleny  

 i John’a Janczura z okazji 

 50 rocznicy ślubu 

 

Intencja papieska  
na miesiąc lipiec 2022  

 
Za osoby starsze: 

Mó dlmy się w intencji ósó b starszych, któ re 
są kórzeniami i pamięcią naródu, aby ich 

dós wiadczenie i mądrós c  pómagały  
najmłódszym patrzec  w przyszłós c   
z nadzieją i ódpówiedzialnós cią.  

INTENCJE ZBIOROWE 

Przypóminamy, z e intencje na 
 Mszę s w. z intencjami zbiórówymi  

podajemy telefonicznie  
905.848.2420 

 
Ofiarę móz na złóz yc  w kópertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” 
pódczas niedzielnej Mszy Ś w. lub  

składając dó skarbóny przy wejs ciu  
dó biura parafialnegó.  

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

Jezus wysyła 72 uczniów, bo zgodnie z tradycją Izraela – tyle było narodów pogańskich na świecie.   Rozsyła ich zatem na cały świat. 
Rozsyła po dwóch, bo według Prawa Mojżeszowego – prawda musi być poświadczona przynajmniej przez dwu świadków. 

Wysyła jak owce między wilki, bo pragnie, by mieli świadomość, iż tylko On jest w stanie ich bezpiecznie prowadzić, tylko On jest prawdziwym Pasterzem.  
Ludzkie zabezpieczenia na nic się tu nie zdadzą.  Pragnie, aby wchodząc do domów mówili: „pokój temu domowi!”, gdyż tylko Jezus może stać się źródłem  
prawdziwego pokoju w sercu człowieka i w życiu każdej rodziny.  Mają głosić: „przybliżyło się już do was Królestwo Boże”, bo królestwo Boże, czyli niebo,  

to jest Jezus we własnej osobie.   Przyjąć Go „tu i teraz” oznacza już obecnie żyć szczęściem nieba. 

 

Chrzty 

Kayla Maria Preto 
córka Katheriny i Carlós’a 

 
Maria  Lucy  Jaremko 

córka Renaty i Mariusza 
 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30. 

DRUGA SKŁADKA  
30-31.VII - Fundusz Remontowy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

04.07.2022 - 10.07.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.38 

Niedziela, 10 lipca, godzina 14:00, 
spótkanie Franciszkanó w Ś wieckich 

w salce Brata Antóniegó  

Na KAWĘ i PĄCZKI zapraszają 
Przyjaciele misji 

Franciszkanie Świeccy 

W progi Boże  
w godnym ubiorze! 

 
Drodzy parafianie pamiętajmy,  

by wchodząc do świątyni,  
swoim strojem  

i zachowaniem uszanować Pana 
Boga, jak i powagę miejsca  

świętego, w którym On  
jest obecny! 

Duchowe zwycięstwo na wieczność 
 
Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się 
wam poddają, ale cieszcie się raczej  
z tego, że wasze imiona są zapisane  
w niebie. To niezwykłe zdanie  
przypomina nam, że rolą Kościoła na  
ziemi  nie jest doczesny sukces. Nasze  
powołanie nie polega na osiąganiu  
kolejnych rekordów, na dobrze  
wyglądających statystykach, nawet nie na 
duchowych zwycięstwach tu, na ziemi. 
Nawet gdybyśmy opublikowali nagrania  
z egzorcyzmów, podczas których złe 
 duchy opuszczają dręczonych ludzi na 
żądanie kapłanów, nie to będzie  
prawdziwym powodem do chluby. 
Wszystko bowiem, co tu, na ziemi,  
robimy, jest po to, by wypełnił się ten 
jeden, jedyny i najważniejszy Boży plan: 
zapisanie naszych imion w niebie,  
a więc duchowe zwycięstwo, obliczone  
na wieczność. 
 
Panie Jezu Chryste, pragnę być pośród tych 
siedemdziesięciu dwóch, których wysyłasz 
na krańce świata, by głosili Twoje imię. 
Chcę dawać światu świadectwo Twojej 
Ewangelii. Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  

40. Piesza Pielgrzymka  
 

dó Śanktuarium Męczennikó w  
      Kanadyjskich w Midland 

 
8-14 sierpnia 2022 r. 

 
Koszt: $150 za cały tydzien   

lub $30 za jeden dzien  
 

Infórmacje: www:pielgrzymka.ca 
 

Zapisy na pielgrzymkę tylkó ONLINE  
 

Msza Św. dla członków  
Klubu Seniora   

Wtorek, 5 lipca, godzina 10:00 
Spotkanie odbędzie się  po  

Mszy św. w Centrum Jana Pawła II 

Kónferencja Pólskich Księz y na  
Wschódnią Kanadę zaprasza  

całą Pólónię na dóróczną Pielgrzymkę  
Pólónii dó sanktuarium Męczennikó w  

Kanadyjskich w Midland, któ ra ódbędzie 
  się w niedzielę, 14 sierpnia 2022 r. 

Tegórócznym  uróczystós cióm 
przewódniczył będzie  

ks. bp próf. dr hab. Andrzej Franciszek 
Dziuba, órdynariusz diecezji łówickiej. 

 
Pógram uróczystós ci  ódpustówych: 
 
ó gódz. 9:00     - Śpówiedz  
ó gódz. 10:30   - Ró z aniec 
ó gódz. 11:15   - Wejs cie Pielgrzymki 
                pieszej 
ó gódz. 11:30   - Uróczysta Msza Ś w.  
                ódpustówa 
ó gódz. 13:00    - Nabóz en stwó,  
                                pós wiecenie zió ł óraz 
                 kwiató w 
 
Bilety na autókar dó Midland będzie 
móz na zakupic  w niedzielę 31 lipca  

w sali parafialnej.  
 

Koszt: $50 od osoby 
 

Infórmacji udzielają:  
Wiesława (416) 799-2122  
Teresa (905) 495-7035 

Z dniem 31 maja br. odwołana została 
ógó lna dyspensa ód óbówiązku  

uczestnictwa w niedzielnej Mszy Ś w. 
 

Zgodnie z przepisami prawa  
kościelnego „wierni są  

zobowiązani do uczestnictwa  
w Eucharystii w niedzielę”.   

 
Tylkó ósóby, któ re z waz negó pówódu, 

chóróby-izólacji ze względu na  
COVID-19, nie mógą uczestniczyc   

we Mszy s w. niedzielnej, są  
zwólnióne z tegó óbówiązku.   

 
Kós ció ł zachęca dó ósóbistegó  

uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. 

Pielgrzymka Polonii do Midland 

Obowiązek Niedzielnej Eucharystii   

Rejestracja/Zmiana adresu 
Jestes my parafią etniczną, człónkami  
naszej parafii są Ci, któ rzy są fórmalnie 
zapisani. Nówe fórmularze wpisówe 
 (z ó łte) i zmiany adresu (zielóne)
umieszczóne są w hólu kós cióła.  
Pó wypełnieniu móz na je  wrzucic   
dó kószyczka pódczas  składki  

niedzielnej albó prósimy  
ó kóntakt z biurem parafialnym. 
Prosimy o informowanie nas  

o zmianie adresu. 

s p. Elz bieta Malicka; 103 lata 
s p. Rózalia Z ó łtek; 93 lata 
s p. Wanda Gasiórek; 92 lata 

s p. Katarzyna Będzieszak; 89 lat 
s p. Róman Bartón ; 86 lat 

s p. Jerzy Jędrzejczak; 78 lat  
s p. Władysław Kówalski; 76 lata 
s p. Leszek Radzikówski; 72 lata 
s p. Władysława Z urawik; 71 lat 
s p. Śławómir Gryczan; 69 lat 
s p. Mariusz de Geórgel; 69 lat 

s p. Cecylia Ostach; 68 lat 
s p. Waldemar Prawdzik; 65 lat 

s p. Tómasz Burza; 54 lata 

 
Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

W czerwcu odeszli do Pana 

Lista sprzedaży pączków dla grup  
parafialnych na rok 22/23 jest  

do odebrania w zakrystii. 

KAPLICA MIŁOSIERDZIA  
BOŻEGO: 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU 

( 24 gódziny na dóbę)  
wejs cie dó kaplicy óbók biura.  

 
Adóracja tó spótkanie z Jezusem twarzą 

w twarz i przedłuz enie Mszy Ś w.  
Jej ówócem jest wiara, ódkrycie, z e  
w tej Hóstii jest On, realnie óbecny  

Jezus Chrystus. 
 

W związku z wakacjami, wiele ósó b, 
któ re regularnie spędza czas  
z Jezusem na adóracji, będzie  

na wakacjach.  
Potrzebujemy nowych chętnych,  

którzy znajdą czas, aby Jezus  
nie był sam. 

 
Infó: Małgórzata Pódólak  

Tel: 647.888.7487 

W okresie wakacji wartó , abys my  
w tym czasie ódpóczynku pamiętali  
ó ósóbistej módlitwie kaz degó dnia,  
ó niedzielnej Eucharystii, kórzystaniu 

 z Śakramenty pójednania.   
Wszystkim rózpóczynającym wakacje  
i urlópy z yczymy dóbrej pógódy, słón ca  

i rózpóznania Bóga w pięknie  
stwórzónegó s wiata. Przypóminamy 
ró wniez , z e nie ma „wakacji” ód Pana 
Bóga. Zatrószczmy się ó móz liwós c  
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Ś w.  
w miejscu naszegó wypóczynku.  

 
Grupa Kolbe Pro Life zaprasza 

za tydzien  ( niedziela, 10 lipca) dó sali  
parafialnej, gdzie przy ókazji zakupu  
pączkó w będzie móz na zapóznac  się  
z działalnós cią grupy, póznac  jej  

przedstawicieli óraz pórózmawiac   ó z yciu, 
któ re... wymaga óbróny.  


