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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 66, 18-21) 
Powszechność zbawienia  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 117 (116), 1b-2) 
Całemu światu głoście Ewangelię 

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 12, 5-7. 11-13) 

Kogo Bóg miłuje, tego karci  
 

EWANGELIA (Łk 13, 22-30) 
Królestwo Boże dostępne dla  

wszystkich narodów  

Poniedziałek  22 sierpnia 

NMP Królowej 

8:00 za zmarłych rodziców Elżbietę i Filipa 

 Prelich - córka z rodziną 

19:00 za śp. Włodzimierza i Emila Krupka od 

 rodziny 

 za zmarłych z rodziny Szaflarskich 

 i rodziny Ludwik 

 

Wtorek 23 sierpnia 
św. Róży z Limy  

8:00 dziękczynna z prośbą o Boże 

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na 

 każdy dzień dla wnuka Leo - babcia 

19:00 za śp. Teresę, Leonarda i Charlie Afford 

 od syna Leonarda i synowej Jadwigi 

 o dary Ducha Św. dla Daniela, Karoliny, 

 Tomasza , Violetty, Mili i Dominika 

 

Środa 24 sierpnia 
św. Bartłomieja, Apostoła 

8:00 śp. Leokadię Świercz 

 w intencji rodziny Wasilewskich 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 25 sierpnia 

8:00 za śp. Stanisławę i Zygmunta Pracoń 

19:00 za śp. Józefa Taborowskiego - rodzina 

 za śp. Jakuba Głowińskiego - rodzina 

 
Piątek 26 sierpnia 
NMP Częstochowskiej 

8:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, 

 opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla 

 Christine  Mieczkowski - mama 

 za śp. Barbarę Chumra 

19:00 za śp. Marię i Jerzego Taborowskich - 

 synowa z rodziną 

 za śp. syna Roberta Wróblewskiego 

 (6 rocznica) 

 
Sobota 27 sierpnia 

św. Moniki  

8:00 za śp. Jadwigę i Marię 

17:00 za śp. Sebastiana Jakobisiak  

 (10 rocznica) - rodzice, rodzeństwo,  

 rodzina 

19:00 za śp. Władysławę i Edwarda Chojnackich 

 - córka z rodziną 

 
Niedziela 28 sierpnia 

8:00 za śp. Katarzynę Sadowską 

9:30 za śp. Marię i Jana Cisek - syn z rodziną 
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

 rodziny Miśkowiec - rodzina   

14:30 za śp. Marianne i Józefa - syn z rodziną 

19:00 za śp. Walentego Siuda i Eddy Niedziela 

  

 

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!       

 Spotkania Seniorów przez ZOOM! 
W "DOMU KOPERNIKA"  

w Tóróntó prówadzóny jest w języku 
pólskim bezpłatny Prógram dla  

Śenióró w, w dniach ód póniedziałku dó 
czwartku, ód 10 ranó dó 12 w półudnie. 

Prógram óferuje zajęcia grupówe:  
c wiczenia gimnastyczne na siedzącó, 
zajęcia plastyczne, BINGO, s piewanie 

pólskich piósenek , rózmówy,  
zagadki, z arty, duz ó zabawy i s miechu. 

Wszystkó ódbywa sie w milej  
i sympatycznej atmósferze. 

  
Pó więcej infórmacji i rejestrację  

prósimy ó kóntakt tel. 416-536-7122 
ext. 223 (Ania / Beata) lub  

email: adultstaff@cópernicuslódge.cóm 

Chrzty 
Magdalena  i Izabella Mroczkowski 

córki Iwóny i Cezaregó  
 

Novak Jude Fortin 
syn Małgórzaty i Jesse’a 

 
 
 

22.08.2022 - 28.08.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.45 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU  
28 VIII o godz. 11:00.  

Zgłószenia przyjmuje biuró parafialne.  

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają   

Rodzina Różańca Świętego 

Wystawa IPN w Centrum  
im. Jana Pawła II  

 
„Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” 

 W związku z 80. rócznicą rózpóczęcia  
wędró wki armii gen. Andersa ewakuówanej  

z ZŚRŚ Instytut Pamięci Narodowej  
przygótówał międzynaródówy prójekt  
edukacyjnó-memóratywny pt. „Szlaki  

Nadziei. Odyseja Wolności” 
(https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/), któ ry 
ma na celu upamiętnic  wysiłek zbrójny  
Pólskich Śił Zbrójnych pódczas II wójny  
s wiatówej óraz lósy ludnós ci cywilnej  

ewakuówanej z ZŚRŚ wraz  
z armią gen. Andersa.  

 
Wystawa będzie dóstępnym dla  

ódwiedzających (nieódpłatnie) w Centrum 
im. Jana Pawła II w Mississauga od wtorku 

23 sierpnia do niedzieli 28 sierpnia.  
 

ZAPRASZAMY! 

Liczy się każdy najmniejszy krok 
 
Kontekst dzisiejszej Ewangelii jest  
niezwykle ważny. Oto nauka  
o sprawiedliwości Bożej wygłoszona  
zostaje w drodze do Jerozolimy, to znaczy 
w momencie, w którym Jezus całą swoją 
postawą udowadnia, że ów sąd, na który 
czekamy, Boży sąd, dokonuje się  
w drodze, krok po kroku. Wynik tego  
sądu zależy od najdrobniejszych gestów, 
tak jak dojście do celu zależy od  
najmniejszych kroków. Wydaje nam się, 
że Bóg oceniać będzie z dystansu, patrząc 
na cel, który osiągnęliśmy lub nie,  
tymczasem Bóg ocenia to, co maleńkie. 
Nie pyta, czy słuchaliśmy Jego nauczania 
 i czy zasiadaliśmy z Nim przy stole. Pyta  
o to, czy nie dopuszczaliśmy się  
niesprawiedliwości, a więc czy nie  
poskąpiliśmy tym, którzy mają mniej od 
nas. To te małe gesty, jak małe kroki,  
zwykła codzienna dobroć, troska  
o innych, malutkie gesty miłości, będą 
przeważały na sądzie ostatecznym na 
naszą korzyść lub przeciwko nam. W tej 
pielgrzymce bowiem liczy się każdy  
najmniejszy krok. 
 
Panie Jezu Chryste, chcę w każdym małym 
geście wypełniać Twoje polecenia, by na 
sądzie ostatecznym znaleźć w Tobie  
obrońcę. Ty żyjesz i królujesz na wieki  
wieków. Amen. 

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. 

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 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 

ODPUST PARAFIALNY 
11:00 –UROCZYSTA SUMA  

pó któ rej  ódbędzie się prócesja  
eucharystyczna wókó ł kós cióła.   
Uróczystós cióm przewódniczył  

będzie o. Wojciech Kurzydło, OMI.   
Organizacje parafialne ze sztandarami  
ustawiają się pó Kómunii s w. w wejs ciu  

dó kós cióła.  
 

ODPUST JEST DAROWANIEM  KARY  
DOCZESNEJ ZA POPEŁNIONE GRZECHY 
Pódczas sakramentu pókuty grzechy  
ódpuszczane są, có dó winy, natómiast  

pózóstaje ótwarta kwestia kary, któ rą grzesz-
nik musi ódbyc  w czys c cu.  

ODPUŚT JEŚT DAROWANIEM TAKIEJ KARY 
(ódpust zupełny) lub ODPUŚT JEŚT JEJ 
ZMNIEJŚZENIEM (ódpust cząstkówy). 
WARUNKAMI UZYŚKANIA ODPUŚTU  

ZUPEŁNEGO ŚĄ: stan łaski  
us więcającej, brak przywiązania dó  
Grzechu, przyjęcie Kómunii Ś więtej,  
ódmó wienie ókres lónych módlitw  

wymaganych przez Kós ció ł (wyznania wiary - 
np. "Śkład apóstólski", "Ojcze nasz" óraz dó-

wólna módlitwa w intencjach papiez a.  
GDY BRAK KTO REGOŚ  Z WYZ EJ  
WYMIENIONYCH WARUNKO W,  
ODPUŚT JEŚT CZĄŚTKOWY. 

  

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 katechezy pódane  
będą w biuletynie we wrzes niu. 

  
 Zespół Radość-Joy   
           ZAPISY 

środa, 7 i 14 września  
gódzina 18:30-19:30 –grupa młodsza 

- pró ba nórmalna dla wracających 
 

środa, 7 i 14 września  
gódzina19:40-20:30 - grupa średnia 

- pró ba nórmalna dla wracających 
 

czwartek ,8 września 
gódzina 19:30-21:00 - grupa starsza  

- pró ba nórmalna dla wracających 
 

Zapisy i pró by ódbywają się 
 w Śali Parafialnej 
ZAPRASZAMY ! W niedzielę, 28 sierpnia 

druga składka 
przeznaczóna będzie  

na remónty  
naszegó Kós cióła.  

Serdecznie dziękujemy  
za Wasze wsparcie! 

Śpótkanie Komisji Kościelnej  
 sobota 27 sierpnia godz. 13:00  

 
Śpótkanie przy grillu ódbędzie się  

w Ogródzie Ró z an cówym. 

 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 

RONCESVALLES POLISH FESTIVAL 
Sobota - Niedziela  

17 - 18 sierpnia 2022  
 

Zapraszamy wszystkich utalentówanych 
artystycznie parafian, młódziez   

dó uczestnictwa  
 i zaprezentówaniu swóich prac  
 na Roncesvalles Polish Festival . 

 
Prósimy ó kóntakt z Móniką  

tel. 416-893-4382 


