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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Rdz 18, 20-32) 

 Abraham wstawia się za Sodomą  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8) 

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem 
   

DRUGIE CZYTANIE (Kol 2, 12-14) 
Chrzest udziałem w śmierci  

i zmartwychwstaniu Chrystusa  
 

EWANGELIA (Łk 11, 1-13) 
Chrystus uczy modlitwy  

Poniedziałek  25 lipca  

 

8:00 za śp. Andrzeja Głogowskiego 

 (12 rocznica) - siostra 

19:00 za śp. Hieronimę i Czesława Walczak oraz 

 zmarłych z rodziny - od Marii i Jolanty 

 za śp. zmarłych z rodziny Przysłupskich  

 od Zofii z rodziną 

 

Wtorek 26 lipca 

 

8:00 za śp. Ewelinę i Remigiusza Kochańskich 

 oraz zmarłych z obojga stron - rodzina 

19:00 za śp. Annę i Andrzeja Wrona - córka z 

 rodziną 

 za śp. Stefana Dziewieckiego (4 rocznica) 

 - rodzina 

 

Środa 27 lipca  

 

8:00 za śp. Anielę Wąsik - córka z rodziną 

 z prośbą o zdrowie dla Sophie 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 28 lipca 

 
8:00 za śp. Wiesława, Krzysztofa, Stefana 

 Kozakiewicz  

19:00 za śp. Kazimierza Krawczyk (7rocznica) 

 dziękczynna za dzieci z prośbą o dary 

 Ducha Św. dla nich - Justyna i Mariusz 

 
Piątek 29 lipca 

 
8:00 za śp. Wandę i Stanisława Małek 

19:00 za śp. zmarłych z rodziny Kowalczyk 

  i Borowy -  Karen i Ricky 

 za śp. Winnie i Ignacego od Ireny Uliński  

 z rodziną 

 
Sobota 30 lipca  

 
8:00 za śp. rodziców Irenę i Władysława Słowik  

17:00 za śp. Olgę i Kazimierza Kowalczuk 

 - córka z rodziną 

19:00 za śp. Stanisława Gawron i syna Tadeusza 

 
Niedziela 31 lipca  

 
8:00 za śp. Heleną, Adolfa i Tadeusza Bełz 

9:30 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

 błogosławieństwo dla rodziny Miś  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. rodziców Zofię Makowską 

 (2 rocznica) oraz Eugeniusza 

 Jurskiego - córka z mężem 

14:30 za śp. Stanisława Twórz (20 rocznica), 

 rodziców Mariannę i Eugeniusza Twórz 

19:00 za śp. Leokadię, Kazimierza, Stanisława, 

 Edwarda, Czesławę, Annę z rodziny 

 Krysztopik - córka i siostra 

 

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 

 
Ava Annabelle Colacitti 

córka  i Alexandra 
 

Amelia Maria Galant  
córka Marii i Christópher’a  

 
Rome Marian Dybalski 

syn Gigi i Karóla 
 

Maximilian Michał Reguła 
syn Anny i Michała 

 
 

25.07.2022 - 31.07.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.41 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają  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! 

 

Kto prosi, otrzymuje w obfitości 
 
Jezus opowiada dziś o człowieku, 
którego odwiedził jeden  
przyjaciel, ale potrzebne mu były 
trzy chleby. Przypomina to  
sytuację Abrahama pod dębami 
Mamre: trzech gości, choć jedna 
osoba. Każdy bowiem, kto prosi  
o Bożą obecność, otrzymuje  
w obfitości. Bóg przychodzi w 
Trzech Osobach. Jeden święty 
chleb karmi nas miłością całej 
Trójcy. 
 
Panie Jezu Chryste, naucz mnie mo-
dlić się tak, jak Jan nauczył swoich 
uczniów. Daj mi łaskę, bym miał 
odwagę mówić do Boga: „Ojcze”. 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 tylko 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. 

 
 

Bilety na autokar do 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 

Obowiązek Niedzielnej Eucharystii   
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. 
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.  

 

Biuro Parafialne  
 będzie zamknięte 

w sobotę  
23 i 30 lipca 2022 r. 

Msze Św. na Katolickich Cmentarzach 
Msze Ś w. w intencjach zmarłych na 

 katólickich cmentarzach archidiecezji  
Tóróntó ódbędą się na cmentarzach  
w Tóróntó i jegó ókólicach w s ródę,  
17 sierpnia 2022 r. o godz.19:00 

 
Assumption, Mississauga  
Móst Rev. Ivan Camilleri  

Christ the King, Markham  
Móst Rev. Róbert Kasun 
Holy Cross, Thórnhill  

His Eminence Thómas Cardinal Cóllins 
Mount Hope, Tóróntó  
Rev. Msgr. Paul Zimmer 

Queen of Heaven, Wóódbridge  
Rev. Msgr. Jóhn Bórean 
Resurrection, Whitby  

Móst Rev. Vincent Nguyen 
St. Mary’s, Barrie  

Móst Rev. Jóhn A.  Bóissónneau 
Więcej Informacji cathólic-cemeteries.cóm 

 

Rodzina Różańca Świętego   
zaprasza na 3-dniówą pielgrzymkę  

dó Śanktuarió w w Quebec 
w dniach 23 – 25 wrzes nia 2022,  
pód ópieka duchówą Ojca Oblata 

  
Informacje i zapisy: 

Teresa 905-495-7035 i 
Wiesława 416-799-2122 

 
W niedzielę, 31 lipca,  

druga składka 
przeznaczóna będzie  

na remónty  
naszegó Kós cióła.  

 
Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

W miesiącu sierpniu  
musimy juz  złóz yc  zamó wienie  
na zestawy kópert, na rok 2023.  

Bardzó prósimy ródziny, któ re w tym 
róku nie ódebrały swójegó zestawu,  

ale w przyszłym roku  
chciałyby korzystać z kopertek,  

ó kóntakt z parafią przez 
adres email:  

 

kolbe@kolbe.ca 
lub telefónicznie  
pód  numerem 

 
Credit Union Św. Stanisława  

i Św. Kazimierza  
zaprasza na imprezę  

 
‘BEE WITH THE CREDIT UNION’  

pós więcóną óchrónie i hódówli pszczó ł 
w niedzielę 7 SIERPNIA od godz. 

10:00 do 15:00 w Centrum im. Jana 
Pawła II w Mississauga.  

 
W prógramie: degustacje miódó w,  

prelekcje i pókazy związane  
z pszczelarstwem, lóteria i kónkursy  
z atrakcyjnymi nagródami óraz gry  

i zabawy dla dzieci.  


