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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 18,6-9) 
Izraelici oczekują wyzwolenia  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 33,1 i 12.18-19.20 i 22) 
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana  

 
DRUGIE CZYTANIE  
(Hbr 11,1-2.8-19) 

Wielkość wiary 
 

EWANGELIA  (Łk 12,32-48) 
Gotowość na przyjście Pana 

  

Poniedziałek  8 sierpnia 

8:00 dziękczynna w 17 rocznicę ślubu 

 Katarzyny i Zbigniewa Strama 

19:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże 

 błogosławieństwo dla mamy - syn Dariusz 

 za śp. Elżbietę i Leona Kotowicz 

 

Wtorek 9 sierpnia 

8:00 za śp. Leokadię i Romana Rajeckich 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora 

19:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

 łaski dla Omelki w dniu urodzin  

 za śp. Cesidio Di Benedetto (1 rocznica) 

  - żona i dzieci 

 

Środa 10 sierpnia 

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, Boże 

 błogosławieństwo, dary Ducha Św.  

 i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla 

 Pawła z okazji 18 urodzin - rodzice 

  i rodzina 

 za śp. Andrzeja i Leopolda Wasilewskich

 - żona i mama 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 11 sierpnia 

8:00 za śp. Marię Kmiotek (18 rocznica) 

19:00 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Św. dla Marka Jeziorskiego z okazji 

 urodzin - rodzice 

 za śp. Stanisława Łukasika (rocznica) 

 - córka Alicja 

 
Piątek 12 sierpnia 

8:00 za śp. Marię, Franciszka, Antoniego Ćwik 

19:00 za śp. Leszka Radzikowskiego 

 dziękczynna z okazji  54 rocznicy ślubu 

 Anny i Leszka z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla  rodziny - Anna 

 
Sobota 13 sierpnia 

8:00 za śp. Martę i Jerzego Redel, 

 Annę i Aleksandra Studziński oraz  

 zmarłych  rodziny - dzieci 

17:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 Renaty i Maksymiliana w rocznicę urodzin 

19:00 o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 rodziny Bartnik - Anna i Stanisław 

 
Niedziela 14 sierpnia 

8:00 za śp. Krystynę Kocjan (4 rocznica) - mąż 

9:30 za śp. Waleriana Kędzia (17 rocznica) od 

 Krystyny i Adama  
11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Iwonę, Bronisławę, Feliksa Dudek  

 - dzieci z rodzinami   

14:30 dziękczynna w 60 rocznicę urodzin 

 Barbary i Andrzeja Cierpich z prośbą  

 o opiekę Bożą - rodzice 

19:00 za śp. Julię Wróblewską 

  

 

Intencja papieska na miesiąc sierpień   
 

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.  

 
08. 08. 2022—14. 08. 2022 

Różaniec prowadzi Róża nr. 43 

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 

Przez sakrament Chrztu świętego  
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:  

 
Sebastian Taniel Tozcu 
syn Dominiki i Sevag’a 

 
Kinga Aleksandra Kochan 

córka  Moniki i Pawła 
 

Sofie Kossakowski 
córka Justyny i Kamila  

 
Dzieciom, Rodzicom i Chrzestnym  

życzymy wielu łask Bożych. 

Nabożeństwo Fatimskie  
Sobota 13 sierpnia 

Nabożeństwo Fatimskie z procesją  
do Ogrodu Różańcowego  
po Mszy Św. wieczornej. 

Adoracja - Kolbe ProLife 
Grupa Kolbe Pro-life gorąco zaprasza 
na Adorację wynagradzającą Panu Jezuso-
wi za grzechy przeciwko życiu, w piątek, 
12 sierpnia, bezpośrednio po Mszy Świę-
tej wieczornej. 

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają  Ministranci 

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! 

Przepis na szczęście 
 
Każdy, kto ma świadomość, jak wielkie  
i niewysłowione są Boże dary udzielone 
nam w Chrystusie, chciałby je jak  
najlepiej przyjąć i jak najowocniej  
spożytkować, aby w ten sposób oddać 
chwałę Bogu i uczynić swoje życie  
szczęśliwe. Jezus dziś mówi: „Szczęśliwi 
słudzy, których pan zastanie czuwających, 
gdy przyjdzie” (Łk 12, 37). Dziwna może 
się wydawać ta Jezusowa recepta na 
szczęście. Czuwanie kojarzy się przecież  
z życiem w napięciu, w ciągłym niepokoju. 
Ale ta recepta pochodzi od Jezusa, nie jest 
ludzkim wymysłem. To w pewien sposób 
egzamin z wiary, która musi być  
nieustannie poddawana próbom, aby 
 stawała się coraz mocniejszym  
fundamentem dla gmachu życia, nie tylko 
własnego. Wiara w obietnice Jezusa 
oczyszcza niepewność czuwania  
z pomysłów budowania królestwa tu, na 
ziemi. Uczy właściwych kryteriów oceny 
rzeczywistości i działania. Służyć, czyli 
realizować to, co Bóg mi powierzył, to 
najlepszy sposób na szczęście. 

 
Boże Ojcze, który nie wahałeś się od-
dać swojego Syna, jakże nie miałbyś 
mi dać wszystkiego w Nim! Pomóż mi 
zachować czujność serca, abym zaw-
sze był wdzięczny za udzielone dary. 

 
 
 

W poniedziałek 8 sierpnia 2022 br. 
wyrusza 40 Piesza Pielgrzymka  
do Sanktuarium Męczenników  

      Kanadyjskich w Midland.  
Zachęcamy do modlitwy  

w intencji pątników.  
 

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. 

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. 

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 adóra-

cji, 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.  

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 ópieką duchówą Ojca Oblata 

  
Informacje i zapisy: 

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

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 

Otoczmy modlitwą pary,  które wstąpiły  
w sakramentalny związek  małżeński: 

 
Annette Stefaniak,  

có rka Reginy i Mariana 
 & Christopher Wisniowski 

syn Anny i Śtanisława  
 

Paulina Radzka 
có rka Barbary i Kazimierza  

& Kamil Walawski 
syn Alicji i Wólidara 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  

 
Credit Union Św. Stanisława  

i Św. Kazimierza  
zaprasza na imprezę  

‘BEE WITH THE CREDIT UNION’  
pós więcóną óchrónie i hódówli pszczó ł 

dzisiaj 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.  

Msza Ś w. dla człónkó w Klubu Śenióra   
wtorek, 9 sierpnia, godzina 10:00 

Śpótkanie ódbędzie się  pó  
Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

Dziękujemy! 
Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Wie-
kiera za odrestaurowanie figury Matki 
Bożej, która umieszczona będzie w grocie 
ogrodu różańcowego. Jesteśmy wdzięczni 
za ofiarowany czas i profesjonalnie wyko-
naną pracę. 

Druga Składka  
13/14 sierpnia, druga kolekta  

przeznaczona będzie na  
katolickie misje w Kanadzie.  

Bóg zapłać za wsparcie. 


