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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 38,4-6.8-10) 
Bóg czuwa nad Jeremiaszem  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 40,2-3.4.18) 
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą 

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 12,1-4) 

Przykład Chrystusa  
 

EWANGELIA (Łk 12,49-53) 
Wymagania służby Bożej  

Poniedziałek  15 sierpnia 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

8:00 śp. Jadwigi i Tadeusza - siostra z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i dary Ducha Świętego dla  

 Aleksandra, Gabrieli oraz Adriana i Emily 

 - rodzice 

 za śp. Marię i Władysława Łabaszczuk  - 

 od rodziny Hugill 

 

Wtorek 16 sierpnia 
św. Stefana Węgierskiego, króla  

8:00 za śp. Mariannę Twórz oraz zmarłych z 

 rodziny Twórz i Miernik 

19:00 o Boże błogosławieństwo dla Ewy Gacia  

 za śp. Witolda Surdyk 

 

Środa 17 sierpnia 
św. Jacka, kapłana 

8:00 śp. Helenę i Bartłomieja Plewa oraz 

 zmarłych z rodziny Plewa - córka z rodziną 

 za śp. Józefa Kozioł - rodzina 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 18 sierpnia 

8:00 z prośbą o nawrócenia i pojednanie 

 w rodzinie 

19:00 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla  Gabrieli z okazji  

 16 urodzin i Weroniki Stroma z okazji 14 

 urodzin 

 za śp. Ewę, Jadwigę, Władysława, Jerzego 

 i Ryszarda Kotwicki 

 
Piątek 19 sierpnia 

św. Jana Eudesa, kapłana 

8:00 z prośbą o nawrócenie dzieci: Joanny  

 i Szymona - mama 

19:00 za zmarłych z rodzin: Pasiak, Nowotnik 

 oraz Yolandę Hamin i Celinę Gołońską 

 oraz męża Antoniego Pasiak - rodzina 

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże Błogosławieństwo z okazji urodzin 

 Jakuba Kosiba 

 
Sobota 20 sierpnia 

św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła  

8:00 za śp. rodziców Marię i Michała Świątek  

 - dzieci 

17:00 za śp. Antoninę, Piotra oraz Romana 

 Sroślak 

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże  

 dla Janiny i Zbigniewa Sitnik z okazji 

 50 rocznicy ślubu 

 
Niedziela 21 sierpnia 

8:00 za śp. Franciszkę Jaganow, Elżbietę 

 Dziemiańczuk, Marię Chaszczewską 

 i Aleksandrę Jaganow 

9:30 za Alexandrę i Johnathon’a Callaghan 

 w 1 rocznicę ślubu - mama  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna w 27 rocznicę ślubu  

 Katarzyny i Leszka Belza   

14:30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej oraz potrzebne łaski i dary Ducha 

 Świętego dla Dawida, Joanny i Gabriela  

 - mama 

19:00 za śp. Halinę Lewczuk (1 rocznica)

 - dzieci z rodzinami   

 

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 

Alex Gregory Hynes 
syn  Christiny i Randy’a 

 
Augustus Leon Rytka Worthington 

syn  Anny i Peter’a 
 

Elizabeth Marie Grabowski 
córka Jessiki i Adama  

 
Dominik Zwolski 
syn Tyana i Jasón’a 

 
Kamila Uma Shankar 

córka Jóanny i Umashankar’a 
 

Freya Hubiak 
córka Grety i Macieja  

 
 
 

15.08.2022 - 21.08.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.44 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU  
28 VIII o godz. 11:00.  
Zgłószenia przyjmuje  
Biuró  parafialne.   

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! 

Jezus – znak sprzeciwu 
 
Dzisiejsza Ewangelia wydaje się  
potwierdzać opinie tych, którzy  
uważają, że chrześcijaństwo, tak jak 
inne religie, jest źródłem konfliktów  
i przemocy wśród ludzi. Tymczasem 
Jezus ogłasza nadejście królestwa  
Bożego, które napotka opór sił  
i mentalności tego świata. On sam 
będzie ich ofiarą. Jezus nie przystał na 
to, co było do tej pory. Przyniósł  
rewolucję miłości, która wyrywa  
z egoizmu i otwiera na dar drugiego 
 i dla drugiego. Spala siebie, aby inny 
mógł żyć. Jest naszym współudziałem  
w tym, czego sam dokonał na krzyżu. 
Otworzył Serce gorejące pełnią miłości. 
Przestrzega nas, aby się nie dziwić, jeśli 
przyjęcie Jego miłości wzbudzi nawet  
w najbliższych zazdrość i odrzucenie. 
Nie można wtedy tracić entuzjazmu 
wiary. Pamiętajmy, że Eucharystia to 
trwanie pod krzyżem, z którego  
wypływa Jezusowy ogień. Niech  
przeze mnie zapłonie w innych. 
 
Panie, aniołowie ogłosili Twoje przyjście 
jako Księcia Pokoju. Ty powiedziałeś: 
„Pozostawiam wam pokój, obdarzam 
was moim pokojem” (J 14, 27). Udziel 
swojemu Kościołowi daru jedności i po-
koju. Napełnij mnie entuzjazmem wiary, 
abym mógł nieść ją innym. 

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 

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: 
cathóliccemeteries.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 

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 

Druga Składka  
13-14 sierpnia, druga kolekta  

przeznaczona będzie na  
katolickie misje w Kanadzie.  

Bóg zapłać za wsparcie! 

 Niedziela,  21 sierpnia 
ODPUST PARAFIALNY 

O godz.11:00 uróczysta suma, pó któ rej  
ódbędzie się prócesja eucharystyczna  

wókó ł kós cióła.   
Uróczystós cióm przewódniczył będzie  

ó. Wójciech Kurzydłó, OMI.   
Organizacje parafialne ze sztandarami  
ustawiają się pó Kómunii s w. w wejs ciu  

dó kós cióła.    

UROCZYSTOSC WNIEBOWIĘCIA NMP 
W poniedziałek, 15 sierpnia Kós ció ł 
przez ywa uróczystós c  Wniebówzięcia 
NMP. Uróczystós c  ta przypómina nam 
prawdę zawartą w jednym z dógmató w 
naszej wiary, któ ry mó wi, iz  Maryja  
nie umarła, ale wraz z ciałem i duszą  

zóstała wzięta dó nieba.   
 Zgódnie ze starą chrzes cijan ską  

tradycją, gdy apóstółówie pó kilku latach 
ótwarli gró b Matki Bóz ej nie znalez li tam 
Jej ciała, ale bukiet s wiez ych kwiató w.  
Dlategó tez  uróczystós c  Wniebówzięcia 
NMP w pólskiej tradycji jest nazywana 
s więtem Matki Boskiej Zielnej. Tegó 
dnia s więcimy bukiety zió ł, kwiató w 
óraz plónó w, któ re są symbólem  
duchówej dójrzałós ci i pełni łask,  

jakimi Maryję óbdarzył Bó g. 
 

Pódczas Mszy s w.  
będzie miałó miejsce  

poświęcenie ziół i kwiatów.  
 

 15 sierpnia 2022 óbchódzimy 
27 rócznicę ótwarcia  

Kaplicy Wieczystej Adóracji. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs Przedmałz en ski dla par, któ re nigdy nie 
zawarły związku małz en skiegó, rózpócznie 
się w paz dzierniku i będzie miał miejsce  

w sali parafialnej przez 7 kólejnych  
póniedziałkó w ó gódzinie 20:00.  
Obecnós c  na wszystkich zajęciach  

óbówiązkówa. Rejestracja: (905) 848-2420 
  

Kurs Przedmałz en ski dla par wstępujących  
w kólejny związek małz en ski prówadzóny 

jest przez Cathólic Family Śervices.  
Śzczegó łówe infórmacje na  

strónie www.cfstoronto.com. 

KATECHEZA 
Parafianie, któ rzy planują zapisac  swóje 
dzieckó na katechezę przygótówującą dó 

przyjęcia sakramentó w Pókuty, Eucharystii i 
Bierzmówania prószeni są ó ódszukanie  
i przygótówanie kópii s wiadectwa chrztu 
dziecka. Dókument ten będzie niezbędny 
przy rejestracji na zajęcia. Śzczegó ły  

dótyczące rejestracji i katechez pódane  
będą w biuletynie we wrzes niu. 

 Nasz Patron  
Św. Maksymilian Maria 

Rajmund Kolbe  
ur.8.01.1894– Zdun ska Wóla  
zm.141941- Os więcim (Auschwitz)  
 

Póstac  s w. Maksymiliana i jegó dziedzictwó - 
są ciągle z ró dłem inspiracji i nieustannie  
w duchu prófetycznym wskazują drógę dó  
przebycia. Miłós c  dó człówieka, któ rą Ojciec 
Maksymilian praktykówał w całym z yciu  

i w chwili ófiary z z ycia za brata  
w hitlerówskim óbózie s mierci,  

jest realizacją Ewangelii: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej,  

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich”.  Czyn Maksymiliana zawsze jest  
i będzie nauką dla człówieka, z e nienawis c   
niszczy, a tylkó miłós c  jest siłą twó rczą  

i gwarantem wólnós ci. 

SIERPIEŃ-MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI 


