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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Koh 1, 2; 2, 21-23) 

Cóż ma człowiek z wszelkiego  
trudu swego?  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17) 
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 

 
DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-5. 9-11) 
Szukajcie tego, co w górze, zadajcie  

śmierć temu, co jest przyziemne  
 

EWANGELIA (Łk 12, 13-21) 
Gromadzić skarby przed Bogiem  

Poniedziałek  1 sierpnia 

8:00 za śp. Zofię i Bronisława Kowal -  wnuczka 

19:00 za śp. Katarzynę i Pawła Pepkowski 

 dziękczynna z okazji 24 rocznicy ślubu 

 Reginy i Józefa z prośbą o dalsze Boże 

 błogosławieństwo dla całej rodziny oraz  

 z okazji urodzin Krystyny i Reginy 

 za ojczyznę i tych, którzy oddali życie 

 w jej obronie 

 

Wtorek 2 sierpnia 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  

 błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 

 Bożej, dobry wybór drogo życiowej dla 

 Mike’a z okazji 30 urodzin - rod zice 

19:00 za śp. Jana Jankowskiego –syn i córka 

 za śp. Steven'a i Theodore Zelek - mama 

 i babcia 

 

Środa 3 sierpnia 

8:00 za śp. Elżbietę Jugowiec oraz Krystynę  

 i Aleksandra Polakow - mama 

 za śp. Apolonię Maksinowski - syn Edward 

 z rodziną 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 4 sierpnia 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 za śp. Czesława Bujno– brat Marian 

 za śp. Agnieszkę Rumianowski - Edward 

 z rodziną  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

 
Piątek 5 sierpnia 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 z prośbą o potrzebne łaski dla Małgorzaty 

 i Anny - Tomasz i Danuta 

10:00 za śp. Stefanię i Franciszka - rodzina 

19:00 za śp. Tadeusza i Krzysztofa Kulpa 

 - mama i siostra 

 
Sobota 6 sierpnia   

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 za śp. Lidia Labenda - mąż z rodziną 

19:00 za śp. Mariannę i Stanisława Osińskich 

 oraz Zofię Kuberczyk - rodzina 

 
Niedziela 7 sierpnia 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

9:30 za śp. Halinę i Stanisława  Lewczuk  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Antoniego Wołoszczak (5 rocznica) 

 - dzieci z rodzinami   

14:30 za śp. Paul’a Grzegorczyk - żona Wanda 

19:00 za śp. Janinę i Józefa Krawczyk 

  

 

Intencja papieska  
na miesiąc sierpień  2022  

 
Za małych i średnich przedsiębiorców 

Mó dlmy się, aby mali i s redni przedsiębiórcy, 
pówaz nie dótknięci kryzysem góspódarczym 
i spółecznym, znalez li s ródki niezbędne dó 

kóntynuówania swójej działalnós ci w słuz bie 
spółecznós ci, w któ rych z yją.  

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 
Selena Maciaszczyk 

córka  Śary i Dariusza 
 

Malaya Zeznik 
córka Agnice i Dariusza  

 
Henryk Surowic 

syn Bernadety i Kamila 
 

Adam Teodor Gembalczyk 
syn Natalii i Kamila 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Nabóz en stwó Pierwszej Śóbóty  

ó gódz. 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Śerca Pana Jezusa pó 

Mszy ó 10:00 i 19:00 
Spowiedź od godziny 18:00 

01.08.2022 - 07.08.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.42 

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! 

Bądźmy bogaci przed Bogiem 
 
Braterstwo to temat trudny. Kain i Abel 
tak głęboko zatracili więź między sobą,  
że doszło do morderstwa. Bracia  
z przypowieści o marnotrawnym synu 
byli poróżnieni, rywalizowali o miłość 
ojca, nienawidzili się, może także dlatego, 
że byli do siebie bardzo podobni. Dziś 
spotykamy człowieka, któremu brat  
odebrał cały spadek po rodzicach. Można 
mu współczuć, ale Jezus wykorzystuje to 
spotkanie, by otworzyć mu serce na 
 niebezpieczeństwo bez porównania 
większe. Teraz gdy stracił spadek, musi 
szczególnie uważać, by jego serce nie  
stało się chciwe. Wszyscy, którzy zostali 
kiedykolwiek okradzeni, wykorzystani, 
wiedzą, że łatwo wówczas o to, by  
zranione serce stało się jak kamień,  
wypełniło lękiem i nieufnością.  
Lekarstwem jest bogacenie się przed  
Bogiem. Jeśli zostałeś okradziony, bądź 
jeszcze bardziej hojny. Jeśli uderzono cię 
w prawy policzek, nadstaw jeszcze lewy. 
Nie możemy pozwolić, by krzywdy, które 
nas spotkały, zrobiły z nas krzywdzicieli. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś spichlerzem, 
w którym pragnę zgromadzić wszystkie 
zapasy na życie wieczne. Ty jesteś  
moją gwarancją, że nigdy – także  
w wieczności – nie będę głodny. 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  

 

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 dzisiaj  

w sali parafialnej.  
Koszt: $50 od osoby 
Infórmacji udzielają:  

Wiesława (416) 799-2122  
Teresa (905) 495-7035 

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 lipcu odeszli do Pana 
śp. Olga Osuszek; 95 lat 

śp. Janusz Manturowicz; 81 lat 
śp. Henryka Pudlo; 72 lata 
śp. Jerzy Kwiecień; 72 lata 

śp. Zbigniew Polkowski; 70 lat 
śp. Ryszard Bielecki; 65 lat 

śp. Krzysztof Maliński; 64 lata 
śp. Tadeusz Raczka; 59 lat 
śp. Marta Luboch; 54 lata 

śp. Agnieszka Porochonska; 47 lat 
śp. Paweł Chrząszcz; 40 lat 
śp. Sonia Ciwińska; 36 lat 
śp. Jakub Sawicki; 36 lat 

 
Wieczny odpoczynek  

 racz Im dać Panie! 

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 

Dzisiejsza  
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 
905.848.2420 

SIERPIEŃ-MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI 
 Tradycyjnie juz   kaz degó róku miesiąc  
sierpień jest ogłaszany przez Kościół  

w Polsce miesiącem trzeźwości. Krucjata 
Wyzwólenia Człówieka tó dóbrówólne  
zóbówiązanie się dó nie picia napójó w  
alkóhólówych. Krucjata Wyzwólenia  
Człówieka nie jest jedynie akcją czy  
ruchem abstynenckim, lecz szerókó  
zakrójónym prógramem wyzwólenia,  
w któ rym wyzwólenie z nałógó w ma  
znaczące miejsce. Przy ółtarzu relikwii  

będzie wyłóz óna specjalna  
Księga Trzeźwości, gdzie  

prósimy się wpisywac .  Wpisując się  
dó księgi, inni człónkówie krucjaty będą  
nas wspómagac  códzienną módlitwą  

w naszej intencji.  

 
1 VIII, poniedziałek 

78 ROCZNICA POWSTANIA  
WARSZAWSKIEGO 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30. 

Credit Unión Ś w. Śtanisława  
i Ś w. 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.  

Sobota, 6 sierpnia Kós ció ł óbchódzi 
Święto Przemienienia Pańskiego.  
Misterium Przemienienia Jezusa  

Chrystusa niesie w swóim przesłaniu 
głębóką teólógię. Pan zmienia swóje 

óblicze na gó rze, któ ra tó według Biblii 
jest szczegó lnym miejscem óbecnós ci  
i bliskós ci Bóga. Tam Jezus się módli. 
Tam Jezus jednóczy się z Ojcem. Twarz 
Chrystusa zóstaje w cudównym spósó b 

ódmienióna, Jegó ódziez  ró wniez .  
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