
Siedemnasta Niedziela Zwykła 

24 lipca 2022 

I czyt. Rdz 18:20-32 

II czyt. Kol 2:12-14 

Ref. Psalmu 138: „Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 

wzywałem.”  

Ewangelia: Łk 11:1-13 
 

Osiemnasta Niedziela Zwykła 

31 lipca 2022 

I czyt. Koh 1, 2; 2, 21-23 

II czyt. Kol 3:1-5, 9-11 

Ref. Psalmu 95: „Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.”  

Ewangelia: Łk 12:13-21 

 

WAKACJE 
 

W trakcie wakacji warto przypomnieć, abyśmy w tym 

czasie odpoczynku pamiętali o osobistej modlitwie każdego 

dnia, o niedzielnej Eucharystii, częstym korzystaniu z 

Sakramentu Pojednania oraz o odpowiednim stroju w 

kościele. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

W niedzielę, 31 lipca, zbierana będzie druga składka na 

Fundusz Remontowy. Wszystkie ofiary składane na fundusz 

remontowy są przeznaczone na odnowienie drzwi do kościoła. 

Dziękujemy za wsparcie i ofiarność. 
 

SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI 
 

Tradycyjnie już każdego roku miesiąc sierpień jest 

ogłaszany przez Kościół w Polsce miesiącem trzeźwości. By 

nie zatracić wyjątkowości tego miesiąca Kościół wzywa nas, 

abyśmy uwolnili się od plagi pijaństwa poprzez całkowitą 

abstynencję podejmowaną na jeden miesiąc. Alkohol pity w 

nadmiarze powoduje wiele krzywd i nieszczęść. Nie 

rozwiązuje żadnych problemów, a uzależniając od siebie - 

stwarza dodatkowy! A co my możemy zrobić? Na pewno 

modlić się za osoby potrzebujące pomocy. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają pierwszy w piersza środa 

miesiąca - nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy o godz. 18:30 i Msza świeta zbiorowa o godz. 

19:00. Intencje są przyjmowane w biurze parafialnym; 

pierwszy czwartek miesiąca nabożeństwo i modlitwa o 

uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i 

zakonne o godz. 18:30; w pierwszy piątek miesiąca – 

szczególna okazja do pojednania się z Bogiem, spowiedz od 

godz. 18:00; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony 

Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo o godz. 18:00.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic różańcowych 

w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 11:00. 
 

BIULETYN PARAFIALNY 
 

W okresie wakacyjnym biuletyn parafialny będzie się 

ukazywał co dwa tygodnie; następne wydanie 7 sierpnia. 

BIURO PARAFIALNE 
 

W czasie wakacji, w miesiącu lipcu i sierpniu, biuro 

parafialne będzie zamknięte w soboty. 
 

AUTOBUSOWA PIELGRZYMKA DO MIDLAND 
 

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 

serdecznie zaprasza całą Polonię na doroczną Pielgrzymkę 

Polonii do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w 

Midland, która odbędzie się w niedzielę, 14 sierpnia 2022 

roku. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył będzie 

ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz 

diecezji łowickiej.  

Program uroczystości odpustowych: O godz. 09:00 – 

Spowiedź; 10:30 – Różaniec;11:15 - Wejście pielgrzymki 

pieszej; 11:30 - Uroczysta Msza św. odpustowa; 13:00 – 

Nabożeństwo, poświęcenie ziół oraz kwiatów. Bilety można 

kupić w biurze parafialnym w cenie $50. 
 

PIESZA PIELGRZYMKA DO MIDLAND 
 

Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Męczenników 

Kanadyjskich w Midland będzie miała miejsce od 8 do 14 

sierpnia. Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Wstań! 

Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś.” (Dz 26:16) 

Koszt uczestnictwa wynosi $150 za cały tydzień od osoby, 

lub $30 na jeden dzień i pokrywa m.in.: noclegi, transport 

bagażu, wynajem toalet i ciężarówek. Zapewniamy ciepłą 

kolację na każdym noclegu. Zapisy tylko drogą 

elektroniczną na stronie www.pielgrzymka.ca 

Pielgrzym powinien przygotować i zabrać ze sobą: intencję, 

różaniec, kartę OHIP, namiot, śpiwór, materac lub karimatę, 

kuchenkę gazową, naczynia, sztućce, suchy prowiant, 

butelkę na wodę, bawełniane skarpety, koszulki z 

rękawkiem, przybory toaletowe, apteczkę, krem z filtrem, 

środek przeciw komarom, wygodne (nie nowe!) obuwie, 

okrycie na głowę i płaszcz przeciwdeszczowy. 
 

Kto może iść na pielgrzymkę? Na pielgrzymkę może iść 

każdy kto tylko czuje się na siłach. Nie zachęcamy jednak 

do pielgrzymowania osoby starsze, chore, z wadą serca lub 

bardzo małe dzieci. Młodzież do lat 19 może iść na 

pielgrzymkę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów. Co się robi w czasie pielgrzymki? Każdy 

dzień wypełniony jest: modlitwą różańcową, konferencją, 

świadectwami osób prowadzących jak i uczestników 

pielgrzymki, śpiewem, rozmową. Obecność na porannej 

Mszy świętej jest obowiązkowa. Wieczorami jest czas na 

ognisko, śpiew i zabawy, czasem nawet i mecz piłki nożnej.  
 

MSZE ŚWIĘTE NA KATOLICKICH CMENTARZACH 
 

Msze święte w intencji zmarłych na katolickich 

cmentarzach archidiecezji Toronto odbędą się na 

cmentarzach w Toronto i jego okolicach w środę, 17 

sierpnia 2022 r. o godz. 19:00. • Assumption, Mississauga 

– Most Rev. Ivan Camilleri • Christ the King, Markham – 

Most Rev. Robert Kasun • Holy Cross, Thornhill – His 

Eminance Thomas Cardinal Collins, CSB • Mount Hope, 

Toronto – Rev. Msgr. Paul Zimmer • Queen of Heaven, 

Woodbridge – Rev. Msgr. John Borean • Resurrection, 

http://www.pielgrzymka.ca/


Whitby – Most Rev. Vincent Nguyen • St. Mary’s, Barrie – 

Most Rev. John A. Boissonneau. 

Więcej informacji na website catholic-cemeteries.com 
 

POLSKA SZKOŁA PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA 
 

Rozpoczęły się zapisy do Polskiej Szkoły przy Parafii św. 

Kazimierza. Zajęcia w klasach będą odbywać się w 

godzinach 9:30 a.m. - 12:00 p.m. O godz. 12:15 p.m. 

rozpocznie się przygotowanie do I Komunii św. i 

Sakramentu Bierzmowania, oraz katechizacja na innych 

poziomach. Zachęcamy rodziców, aby skorzystali z zajęć w 

Polskiej Szkole przy naszej parafii. ONLINE 

REGISTRATION: https://www.tcdsb.org/ilregistration Do 

rejestracji potrzebny jest numer studenta OEN (Ontario 

Enrollment Number), który ma 9 numerów i jest na report 

card dziecka. Dzieci, które są w 8 klasie, nie mogą zapisać 

się w roku szkolnym 2022 – 2023. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.08 – 30.08 Za śp. Ewę Dyki – mąż i syn 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

17. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 24 lipca 
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. na każdy dzień w 

rodzinach Kupiec i Salvador - własna 

9:30 Za śp. Bruno Majewski – żona z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Juliana Skowronek – żona z dziećmi 

19:00 Za śp. Henryka Kamila Tyrałę – Stanisława Rawski 

PONIEDZIAŁEK, 25 lipca – św. Jakuba Starszego, 

Apostoła 
8:00 Za śp. Annę i Taduesza Wolny i ich rodziców – Ewa i 

Henryk  

19:00 Za śp. Krzysztofa Czapla (5. rocznica śmierci) – żona 

Stefania z rodziną 

WTOREK, 26 lipca – Świętych Joachima i Anny, Rodziców 

N.M.P. 

8:00 Dziękczynna za Polskę i Kanadę z prośbą o całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie  

19:00 Za zmarłych z rodzin Pelic i Szkołut - rodzina 

ŚRODA, 27 lipca  
8:00 Za śp. Stanisława Ligas (2. rocznica śmierci) - rodzina 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Ani Gruca, Sophie i Sorina 

– babcia 

CZWARTEK, 28 lipca – św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana 
8:00 Za śp. Jana Wróbla – córka z rodziną 

19:00 Za śp. teścia Józefa, jego synów Mariana, Jana i 

Sławka i zmarłych z rodziny Pliszków - Halina 

PIĄTEK, 29 lipca – św. Marty 
8:00 Za śp. Józefa Radziewicz - rodzina 

19:00 Za śp. rodziców Zofię i Bronisława Serafin oraz 

siostrzeńców Roberta i Andrzeja – Janina z rodziną 
 

SOBOTA, 30 lipca – św. Piotra Chryzologa, biskupa i 

Doktora Kościoła 
8:00 Za śp. Antoniego Werner – córka zrodziną 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Anny i 

Sebastiana z okazji 18. rocznicy ślubu - mama 
 

18. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 31 lipca  

8:00 Za śp. Waldemara Sidorowicz - Marcin 

9:30 Za śp. Janinę Sosiewicz – córka Elżbieta z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w rodzinach 

Czapla i Nunes - własna 

19:00 Za śp. Annę Kurpaskę – syn z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 1 sierpnia – św. Alfonsa Mari Liquori, 

biskupa i Doktora Kościoła 

8:00 Za śp. Antoniego i Honoratę Poliwka i Władysławę 

Kamińską - rodzina 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej 
 

WTOREK, 2 sierpnia – św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa 
8:00 Za śp. Marię Longosz i zmarłych z rodziny – córka 

Zuzanna 

19:00 Za śp. Dominika Brzyżka, Karola Myśliwica i 

Egeniusza Iglara – Ela z rodziną 
 

ŚRODA, 3 sierpnia  

8:00 Za śp. Stanisława i Leokadię Duplaga – córki Irena i 

Maria  

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 4 sierpnia - – św. Jana Marii Viannneya, 

kapłana 
8:00 Za śp. Marię i Henry Kołody i zmarłych z rodziny 

Kołody – synowa 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. Mariannę Wojtkowski w 1. rocznicę śmierci – 

Ryszard 
 

PIĄTEK, 5 sierpnia  
8:00 Za śp. Benedykta Czechryńskiego i zmarłych z rodzin 

Wandowiczów i Nawarów – Maria 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. Helenę – Dorota Talkowska 
 

SOBOTA, 6 sierpnia – Przemienienie Pańskie 
8:00 O zdrowie i Boże błog. dla mamy Heleny Kaczor z 

okazji 97. urodzin – dzieci z rodzinami 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla Stanisławy z okazji urodzin - mama 
 

19. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 7 sierpnia 

8:00 W intencji członkiń Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla 

Wiesławy i Wiesława Jankowskich z rodziną z okazji 

40. rocznicy ślubu - własna 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Zofii i Zbigniewa Musiał z okazji 40. rocznicy 

śłubu - dzieci 

19:00 Za śp. Marinnę Wojtkowski w 1. rocznicę śmierci - 

Ryszard 

https://www.tcdsb.org/ilregistration

