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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 30, 10-14) 
Prawo Boże nie przekracza  

ludzkich możliwości  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37) 

Ożyje serce szukających Boga 
 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1, 15-20) 
Wszystko zostało stworzone przez  

Chrystusa i dla Niego  
 

EWANGELIA (Łk 10, 25-37) 
Przypowieść o miłosiernym 

 Samarytaninie  

 

Poniedziałek  11 lipca  

 

8:00 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Św. dla Anny w dniu urodzin– rodzina 

19:00 za śp. brata Tadeusza i bratanicy Moniki 

  - rodzina 

 za śp. Stanisława Kozioł od syna Ryszarda 

 

Wtorek 12 lipca 

 

8:00 za śp. Annę i Kazimierza Bzdyk - syn 

19:00 za śp. Jose’a Cabral (16 rocznica) 

 za śp. Stanisława Cinar 

 

Środa 13 lipca  

 

8:00 za śp. Helenę Łukasik w rocznicę śmierci 

 - córka Alicja 

 za zmarłych z rodziny Mieszaniec 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 14 lipca 

 
8:00 za śp. Władysława Ozga od córek  

 z rodzinami 

19:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 dla Emilii, Julii, Olivii i Filipa Ostrowskich 

 za śp. Karola Kurpaska (21 rocznica) 

 - żona, dzieci i wnuki 

 
Piątek 15 lipca 

 
8:00 za śp. Pawła Wykowskiego i zmarłych 

  z rodziny Wykowskich - rodzina 

19:00 za śp. Edwarda Kida (7 rocznica) - żona 

  i dzieci 

 za śp. ojca Tadeusza Grabowskiego 

  (13 rocznica) - córka 

 
Sobota 16 lipca  

 
8:00 za śp. Teresę Miedźwiecką (1 rocznica)  

 - Małgorzata z rodziną  

17:00 za zmarłych z rodziny Świderskich  

 - Helena i Richard 

19:00 za śp. Janinę Kopeć w rocznicę śmierci  

 - siostra Alicja 

 
Niedziela 17 lipca  

 
8:00 za śp. Czesławę i Tadeusza Gondek 

 - syn z rodziną 

9:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą   

 o dary Ducha Św. dla Jakuba z okazji  

 15 urodzin  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. rodziców Stefanię i Stefana  

  Tomczyk - syn Henryk z rodziną 

14:30 za śp. Józefa Tkacz i  Janusza Mogilski 

19:00 dziękczynna z prośbą o opiekę Matki 

 Bożej dla Anny i Józefa w kolejną rocznicę 

 ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla 

 rodziny 

 

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!       

 

Chrzty 

Jacob Swica 
syn Agnieszki i Śławómira 

 
Isabella Anna Karvelas 

córka Anny i Ian’a  
 

Karlo Victor Klapiric 
syn Eveliny i Branimir’a 

 
Valerie Michelle Hristov Ginchev 

córka Elz biety i Hristó’a 
 

Damian Michael Hristov Ginchev 
syn Elz biety i Hristó’a 

 
Hayes Neverson 

syn Melissy i  Kevin’a 
 

Hanna Czubat 
córka Natalii i Davida 

 
Joseph Czubat 

syn Natalii i Davida 
 

Nathan Emil Olbiecki 
syn Aleksandry i Marka 

 

Nabożeństwo Fatimskie  

 Środa 13 lipca 
Nabóz en stwó Fatimskie z prócesją  

dó Ogródu Ró z an cówegó  
po Mszy Św. wieczornej 

11.07.2022 - 17.07.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.39 

 

 
12.VII. - wtorek 

Grupa Pro Life zaprasza do 
wspólnej modlitwy po  

wieczornej Mszy Świętej  
 

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

w salce Brata Antóniegó  

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają Pro-Life 

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! 

Usuwać to, co brudne, i łagodzić ból 
 
Przypowieść o dobrym Samarytaninie ma 
w sobie słodycz i piękno, jest jednak  
także ostra jak miecz: bardzo głęboko 
porusza nasze sumienia. Kto z nas  
bowiem nie był w sytuacji, w której  
zignorował człowieka potrzebującego 
pomocy? Kto z nas nie był jak ów kapłan  
i lewita, którzy – gdyby przetłumaczyć ten 
tekst dosłownie – na widok poranionego 
przeszli na drugą stronę drogi, by się  
z nim nie zetknąć, by nie spojrzeć mu  
w oczy? Tymczasem należało zrobić tak 
jak Samarytanin: wpierw wylać na rany 
biedaka odrobinę wina, które usuwa to, 
co niezdrowe, dezynfekuje. Potem użyć 
oliwy, która łagodzi ból. Usuwać to, co 
brudne, i łagodzić ból – czy nie to samo 
dokonuje się w konfesjonałach i podczas 
namaszczenia chorych? Przypowieść  
bardzo wyraźnie prowadzi nas ku  
sakramentom. A dwa denary  
pozostawione w gospodzie powinny  
przypomnieć nam o dwóch księgach:  
Starym i Nowym Testamencie. Oto  
bogactwo, którym dysponujemy, by  
ratować poturbowanych przez życie. 
 
Panie Jezu Chryste, to ja leżę na pustyni, 
pobity i poraniony przez życie. Ty  
natomiast jesteś dobrym Samarytaninem,  
który miłością i miłosierdziem ratuje moje 
życie. 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   

      $50 za weekend 
           $30 za jeden dzien  

 
Infórmacje: www:pielgrzymka.ca 

 
Zapisy na pielgrzymkę tylkó ONLINE  

 
Kto może iść na pielgrzymkę? 
Na pielgrzymkę móz e is c  kaz dy, któ tylkó 
czuje się na siłach.  Nie zachęcamy jednak 
dó pielgrzymówania ósóby starsze, chóre,  
z wadą serca i bardzó małe dzieci.   
Młódziez  dó lat 19 móz e is c  na  
pielgrzymkę tylkó pó uzyskaniu pisemnej 
zgódy ródzicó w lub ópiekunó w. 
 
Co zabrać ze sobą na pielgrzymkę?   
Śprzęt turystyczny:  namiót (lepiej jest  
przyłączyc  się dó znajómych i wspó lnie 
spac  w namiócie niz  pójedynczó; miejsca 
na farmach jest małó, a namiótó w duz ó, 
musimy więc rózsądnie wykórzystac  
plac.) ciepły s piwó r, kóc, butle i kuchenkę 
gazówą, metalówe lub plastikówe  
naczynia i sztuc ce, ótwieracz dó kónserw. 
 

Pielgrzymka Polonii do Midland 

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. 

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. 

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. Przypominamy 

również, że nie ma „wakacji” od Pana 
Boga. Zatrószczmy się ó móz liwós c  
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Ś w.  
w miejscu naszegó wypóczynku.  

 

 
Grupa Kolbe Pro Life  

 
zaprasza dzisiaj 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.  


