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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Syr 3, 17-18. 20. 28-29) 

Bóg miłuje pokornych  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11) 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz 
 

DRUGIE CZYTANIE  
(Hbr 12, 18-19. 22-24a) 
Stare i Nowe Przymierze  

 
EWANGELIA (Łk 14, 1. 7-14) 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się uniża, będzie wywyższony  

Poniedziałek  29 sierpnia 

Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, Boże  

 i dary Ducha Św. dla Klary z okazji 13 

 urodzin 

19:00 za śp. Helenę i Stanisława Romasz - syn  

 z rodziną 

 za śp. Bożenę i Andrzeja Rzyczniak  

 - rodzina 

 

Wtorek 30 sierpnia 

8:00 za śp. Dawida Macierzyński (5 rocznica) 

19:00 o Boże błogosławieństwo dla Ewy i Artura 

 w rocznicę ślubu 

 za śp. Władysława Liczner w rocznicę -

 synowie z rodzinami 

 

Środa 31 sierpnia 

8:00 za śp. Nicolasa (2 rocznica) oraz zmarłych  

 rodzin Pacheco, Kot, Usiński 

 Za śp. Franciszka Kowalczyk - córka 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 1 września  

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 za śp. Kazimierę Niedziałkowską 

  (13 rocznica) - córka z rodziną 

 za śp. Michała i Antoniego Kozakiewicz 

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

 za ojczyznę i tych, którzy oddali życie 

 w jej obronie 

 
Piątek 2 września 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 za śp. Janinę Borejko i wszystkich 

 zmarłych z rodziny Błońskich - córki 

  z rodzinami 

10:00 za śp. Jerzego i Bogdana Wojdat oraz  

 zmarłych z rodzin - żona z rodziną 

19:00 za zmarłych z rodziców Zofię i Tomasza 

 Potasz, brata Tadeusza oraz zmarłych 

  z rodziny - Maria i Zdzisław z rodziną 

 
Sobota 3 września 

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Agnieszki i Krzysztofa, Marleny i 

 Jacka w rocznice ślubu oraz ich dzieci 

19:00 za śp. Edwarda Bielewski (1 rocznica) 

  - rodzina Piątkowski 

 
Niedziela 4 września 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

9:30 za śp. Józefa Taborowskiego (16 rocznica) 
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna z okazji 25 rocznicy ślubu 

 Bożeny i Zbigniewa Machnio - dzieci   

14:30 za śp. Stanisława Wnuk - córka 

19:00 za śp. Waleria Majerowicz (4 rocznica) 

  

 

Intencja papieska  
na miesiąc wrzesień 2022  

 
O zniesienie kary śmierci 

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi 
w nienaruszalność i godność osoby,  
została zniesiona w ustawodawstwie 

wszystkich państw świata.  

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypominamy, z e intencje na 

 Mszę s w. z intencjami zbiorowymi  
podajemy telefonicznie  

905.848.2420 
Ofiarę moz na złoz yc  w kopertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” 
podczas niedzielnej Mszy Ś w. lub  

składając do skarbony przy wejs ciu  
do biura parafialnego.  

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

 Spotkania Seniorów przez ZOOM! 
W "DOMU KOPERNIKA"  

w Toronto prowadzony jest w języku 
polskim bezpłatny Program dla  

Śenioro w, w dniach od poniedziałku do 
czwartku, od 10 rano do 12 w południe. 

Program oferuje zajęcia grupowe:  
c wiczenia gimnastyczne na siedząco, 
zajęcia plastyczne, BINGO, s piewanie 

polskich piosenek , rozmowy,  
zagadki, z arty, duz o zabawy i s miechu. 

Wszystko odbywa się w miłej  
i sympatycznej atmosferze. 

  
Po więcej informacji i rejestrację  

prosimy o kontakt tel. 416-536-7122 
ext. 223 (Ania / Beata) lub  

email: adultstaff@copernicuslodge.com 

Chrzty 
Sebastian Staskowiak 
syn Patrycji i Krzysztofa 

 
Oliwer Robert Szewczyk 

syn Śandry i Kamila 
 

Christopher Witold Ulman 
syn Śtephanie i Michała 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Naboz en stwo o powołania kapłan skie 

o godzinie 18:30 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Naboz en stwo Pierwszej Śoboty  

o godzinie 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania do Najs więtszego Śerca Pana Jezusa po 

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

29.08.2022 - 04.09.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.46 

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają  Seniorzy 

Wystawa IPN w Centrum  
im. Jana Pawła II  

 
„Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” 

 W związku z 80. rocznicą rozpoczęcia  
wędro wki armii gen. Andersa ewakuowanej  

z ZŚRŚ Instytut Pamięci Narodowej  
przygotował międzynarodowy projekt  
edukacyjno-memoratywny pt. „Szlaki  

Nadziei. Odyseja Wolności” 
(https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/), kto ry 
ma na celu upamiętnic  wysiłek zbrojny  
Polskich Śił Zbrojnych podczas II wojny  
s wiatowej oraz losy ludnos ci cywilnej  

ewakuowanej z ZŚRŚ wraz  
z armią gen. Andersa.  

 
Wystawa będzie dostępnym dla  

odwiedzających (nieodpłatnie) w Centrum 
im. Jana Pawła II w Mississauga od wtorku 

23 sierpnia do niedzieli 28 sierpnia.  
 

ZAPRASZAMY! 

Jezus patrzy z miłosierdziem 
 
Dwa pierwsze zdania dzisiejszej  
Ewangelii niosą jakby sprzeczne  
komunikaty. W pierwszym czytamy, że 
faryzeusze uważnie obserwowali Jezusa.  
W drugim, że to Jezus patrzy uważnie na 
faryzeuszy i to On znajduje w ich  
zachowaniu coś godnego potępienia.  
Ci, którzy mieli mnóstwo podejrzeń  
i spoglądali na Jezusa osądzającym 
 wzrokiem, nie znaleźli nic, co można by 
było uznać za winę. Sami jednak już od 
początku skompromitowali się  
zachowaniem pełnym pogardy dla innych, 
pychy, egocentryzmu i głupoty. Jest  
bowiem całkowitym brakiem pokory, lecz 
także brakiem rozsądku, wepchać się na 
pierwsze miejsce podczas uczty i narazić 
na przykrość bycia przeniesionym w dół  
hierarchii. Spotkały się tu dwa rodzaje  
spojrzeń: faryzeusze obserwują, by  
pochwycić Jezusa na grzechu, i pozostają 
rozczarowani. Jezus patrzy ze  
zrozumieniem, litością i miłosierdziem,  
a jednak dostrzega obraz, który musi Go 
głęboko zasmucić. 
 
Panie Jezu Chryste, wiem, że na uczcie  
w Twoim domu będę mógł położyć głowę 
na Twym ramieniu. Dziękuję Ci za ten za-
szczyt, za tę obietnicę, którą złożyłeś mnie,  
grzesznikowi, niegodnemu takiego  
miłosierdzia. Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.  

Rejestracja/Zmiana adresu 
Jestes my parafią etniczną, członkami  
naszej parafii są Ci, kto rzy są formalnie 
zapisani. Nowe formularze wpisowe 
 (z o łte) i zmiany adresu (zielone)
umieszczone są w holu kos cioła.  
Po wypełnieniu moz na je  wrzucic   
do koszyczka podczas  składki  

niedzielnej albo prosimy  
o kontakt z biurem parafialnym. 

W miesiącu sierpniu  
musimy juz  złoz yc  zamo wienie  
na zestawy kopert, na rok 2023.  

Bardzo prosimy rodziny, kto re w tym 
roku nie odebrały swojego zestawu,  

ale w przyszłym roku  
chciałyby korzystać z kopertek,  

o kontakt z parafią przez adres email:  
 

kolbe@kolbe.ca 
lub telefonicznie  
pod  numerem 

905.848.2420 

KATECHEZA 
Zapisy na katechezę przygotowującą  

do przyjęcia Pierwszej Komunii Ś więtej  
(klasa 2), Bierzmowania (klasa 7), oraz  
na Katechezę Dobrego Pasterza (dzieci  

w wieku 3-5 lat) i do cho rku  
Jubileusz 2000 będą miały miejsce  

w sali parafialnej w dniach: 
Niedziela, 11 września od 9:00 do 15:30  
Poniedziałek, 12 września od 18:00 do 20:00 
Wtorek, 13 września od 18:00 do 20:00 

 
Więcej informacji podamy 
 w kolejnym biuletynie. 

 Zespół Radość-Joy   
           ZAPISY 
 

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

- pro ba normalna dla wracających 
 

środa, 7 i 14 września  
godzina19:40-20:30 - grupa średnia 

- pro ba normalna dla wracających 
 

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

- pro ba normalna dla wracających 
 

Zapisy i pro by odbywają się 
 w Śali Parafialnej 

ZAPRASZAMY ! 
Dzisiejsza 

druga składka 
przeznaczona będzie  

na remonty  
naszego Kos cioła.  

Serdecznie dziękujemy  
za Wasze wsparcie! 

RONCESVALLES POLISH FESTIVAL 
Sobota - Niedziela  

17 - 18 września 2022  
 

Zapraszamy wszystkich utalentowanych 
artystycznie parafian do uczestnictwa  

 i zaprezentowaniu swoich prac  
 na polskim festiwalu. 

 
Prosimy o kontakt z Moniką  

tel. 416-893-4382 

Rocznicę Ślubu Obchodzą  
Maria i Józef Szurski – 50 rocz., 

Janina i Adam Konaszenko – 50 rocz., 
Jolanta i Józef Kruk—50 rocz., 

Teresa i Wiesław Jackiewicz – 48 rocz., 
Jadwiga i Marian Wąsik - 47 rocz., 

Helen i Richard Błażejewicz – 45 rocz., 
Elżbieta i Maciej Terlecki  – 40 rocz., 
Ewa i Andrzej Leszczyńscy – 39 rocz., 

Marzena i Andrzej Kruczkowski – 36 rocz., 
Orena i Bogdan Borym – 33 rocz.; 

Alicja i Włodzimierz Serafin – 25 rocz., 
Aneta i Paweł Maślanka – 25 rocz., 

Małgorzata i Marek Baran – 25 rocz., 
Halina i Marek Kulina – 10 rocz., 

Jennifer i Patrick Błażejewicz – 1 rocz., 
Karolina i Michał Szewczyk – 1rocz., 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
Otoczmy modlitwą parę  która wstąpiła 
w sakramentalny związek  małżeński: 

 
Justine Dziedzic 

co rka Anny i Adama 
 & Ryan Waszczuk 
syn Lidii i Marka  

Jubileusz Pieszej Pielgrzymki 
Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki do  

Śanktuarium Męczenniko w Kanadyjskich  
w Midland zapraszają w sobotę, 3 września  

na Mszę Ś więtą dziękczynną za  
40 lat pielgrzymowania oraz na  

Jubileuszowy Bankiet.  
Bilety w cenie $75 moz na nabyc  na  

stronie www.pielgrzymka.ca. Tam ro wniez   
znajdują się szczego łowe informacje. 

BIULETYN PARAFIALNY 
Jestes my w trakcie poprawiania  naszego 

biuletynu parafialnego. O zmianach nazwisk i 
telefono w lidero w organizacji parafialnych 
prosimy poinformowac  biuro parafialne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA QUO VADIS 
Śzkoła Podstawowa Quo Vadis oferująca 

w pełni dwujęzyczny  
polsko-angielski program przyjmuje 

zapisy nowych ucznio w na rok  
szkolny2022/23. 

 www.quovadisschool.ca   
Prosimy o kontakt 

pod  admissions@quovadisschool.ca   
lub (647)493-5033 

KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO  
MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  

W paz dzierniku Fundusz Milenium  
przyznaje stypendia studenckie, o które  
mogą ubiegać się studenci polskiego  

pochodzenia, którzy ukończyli pierwszy 
rok studiów, studiujący na wyższych uczel-

ni kanadyjskich. Obowiązuje  
kompletne wypełnienie formularza, kto ry 

znajduje się na stronie internetowej 
www.millenniumfund.ca  

Termin składania podan  mija 15 września. 
Wszystkie podania, kompletnie wypełnione 

formularze, nalez y przesłac  do biura  
Milenium pocztą zwykłą nie po z niej  

niz  15-go wrzes nia.  
Podania przesłane przez fax lub email  

nie będą przyjęte.  
(Biuro Parafialne przyjmuje  

kompletnie wypełnione formularze  
i dokumenty im towarzyszące).     

1 wrzes nia, czwartek  
83 rocznica wybuchu  
II Wojny Ś wiatowej 

Od niedzieli 11 września powraca Liturgia 
dla dzieci na Mszach Ś w. o godzinne 9:30 

http://www.quovadisschool.ca/
mailto:admissions@quovadisschool.ca

