
 

NASZ KOŚCIÓŁ JEST OTWARTY 
Nasz kościół jest otwarty z zachowniem 2 m dystansu.  Nie 
trzeba się rejestrować.  

GRAFIK MSZY ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH  
Sobota:     17:00 – wigilijna Msza św. niedzielna po ang          
Niedziela:   8:00, 9:30, 12:30  – Msza św. po polsku  
         11:00 – Msza św. po angielsku 

MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO 
Wszystkie Msze święte w naszej parafii są transmitowane 
„na żywo” :WWW.STTERESASET.ARCHTORONTO.ORG 

MĘSKA RÓŻA RÓŻAŃCOWA 
Trwają zapisy do Męskiej Róży Różańcowej w naszej 
parafii.  Po więcej informacji prosimy o kontakt z Marcinem 
Kubik pod numerem 647 713-0357.   

PODZIĘKOWANIA 
W imieniu Pana Rafała Koberstein, składamy 
podziękowania za złożone ofiary na misje.  Dziękujemy za 
wszystkie dary serca. Niech Bóg wynagradza swymi 
łaskami wszelkie dobro czynione dla najbiedniejszych. 

REKLAMA W BIULETYNIE  
Zadzwoń do publikacji liturgicznych @ 905 624-4422 aby 
zareklamować swój produkt, firmę lub usługę i wesprzyj 
darmowy druk biuletynu parafialnego. 

JEDNODNIOWA PIELGRZYMKA DO MIDLAND 
Organizatorzy zapraszają na jednodniową, pieszą 
pielgrzymkę 13  lub 14 sierpnia.  Rejestracja 26 lipca 
wyłącznie przez Internet. Info. na: www.pielgrzymka.ca  

KIERMASZ POLSKICH KSIĄŻEK 
18 lipca w godz. od 9:00 do 16:00 w Centrum Kultury Jana 
Pawla II w Mississauga, Biblioteka Polska serdecznie 
zaprasza na wyprzedaż książek.  

OFFERTORY—JULY 04 & 11, 2021 
Sunday Offertory : $ 8,070  

Building Fund: $ 140  
Mass Intentions: $ 1,320 

ShareLife: $ 220    
Baptism: $ 200  Funeral: $ 400 

THANK YOU !  DZIĘKUJEMY ! 

      OUR CHURCH IS OPEN 
Our church is open for public Masses with 6 ft distanc-
ing. No need to register. 

WEEKEND MASSES’ SCHEDULE: 
Saturday: 5:00 pm - Mass in English  
Sunday: 8:00 am - Mass in Polish 
  9:30 am - Mass in Polish  
         11:00 am - Mass in English 
           12:30 pm - Mass in Polish 

LIVESTREAM MASSES 
Masses and still available at Livestream:   
WWW.STTERESASET.ARCHTORONTO.ORG 

CHURCH BULLETIN ADVERTISING 
Liturgical Publications will be setting up the advertise-
ments for our church bulletin.  The advertising will begin 
in August 2021 & supports the bulletin service.  Please 
support the bulletin and advertise your product or ser-
vice.  Call Liturgical Publications @ 905 624-4422. 

VOLUNTEERS NEEDED 
The St. Vincent De Paul Society is looking for 
volunteers to hold poor boxes, check messages and 
return calls (4-6 hrs/month). Please leave a message at 
416 238-4948, if you can help.  

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE 
Stowarzyszenie Św. Wincenta potrzebuje wolontariuszy 
na 4 do 6 godzin w miesiącu.  Chętnych prosimy o 
zostawienie wiadomośći pod nr. 416 238-4948.  

LITURGIA  SŁOWA -  REFLEKSJA  

MK 6:30-34 - Miłość bez odpoczynku. 
Jezus dostrzega zmęczenie uczniów i prosi: „Idźcie sami na miejsce 
odludne i trochę odpocznijcie”. Ta zachęta skierowana jest również 
do nas. On widzi, jak bardzo jesteśmy zabiegani, staramy się 
wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i rodzinne, i doskonale nas 
rozumie. Pozwólmy, aby Jego słowa troski do nas dotarły. Znajdźmy 
czas na wyciszenie, by po prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w Niego. 
On w miłości do ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich zbawienie. 
Jezus lituje się nad ludźmi garnącymi się do Niego daje mi 
miłosierdzie i umacnia swoim słowem. 
Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy mnie, znasz mnie i – mimo 
moich słabości, grzechów i niedoskonałości – kochasz. Ofiaruję Ci 
moje serce i wolę, przemień mnie.https://www.paulus.org.pl/czytania?

LITURGY  OF  THE  WORD -  REFLECTION                             
Mark 6:30-34 
In the first reading, the Lord holds past leaders accountable for 
the scattering of God’s people. Jeremiah prophesies the return 
from exile and restoration of a noble king. Paul shares the good 
news that through Christ Jesus, all people are reconciled to God 
and have access in one Spirit to the Father. In the Gospel, Jesus 
and the Apostles seek to get away from the crowds and rest, but 
they cannot. Jesus’ heart is moved with pity for them, for they 
were like sheep without a shepherd. www.faithcontent.net 

  

Office Hours: Tuesday & Friday: 10:00 am - 4:00 pm 

http://www.pielgrzymka.ca/
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2021-6-27


  MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE   
(JULY 18-24)  

 SUNDAY,  JULY 18 
  8:00 am (POL) † Janina Tomczyk —córka Ela z rodziną 
  9:30 am (POL) † Franciszek Kołatek oraz Zofia i Jan Kolbiarz—córka i syn z 
rodzinami  
11:00 am (ENG) † Stefan Keller —family 
12:30 pm (POL) O bł Boże i potrzebne łaski dla rodziny Lizak 
     MONDAY,  JULY 19 
7:00 pm (POL) † Władysław i Władysława Misterka—córka z rodziną 
Nowenna do Bł. Ks. Bronisława Markiewicza 
 TUESDAY, JULY 20 
8:00 am (ENG) † Deceased members of Janusi  Musialik—Agnes 
Novena to Our Lady of Perpetual Help 
   WEDNESDAY, JULY 21  
7:00 pm (POL)  
O zdrowie i bł Boże dla Felex, Beau—babcia i dziadek 
O powrót do zdrowia dla Adriana i Joli Foltyn—rodzina 
O szczęśliwą podróż do Polski 
† Wiesława Niepomnik —mama 
† Józef Kosken—znajomi 
† Janina Kamczycka—rodzina Romasz 
† Maria Olejkowska 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
   THURSDAY, JULY 22       
8:00 am (ENG) † Władysław Sienicki on 5. death anniversary for the grace in 
heaven—daughter 
  FRIDAY, JULY 23    
7:00 pm (POL) † Anna Kierejsza i Natalia Wasiłowska —córka Halina 
 SATURDAY, JULY 24 
9:00 am (POL) † Helena Choroszy —rodzina Kawa 
5:00 pm (ENG) † Józef Wodala—Zieliński family 

  

 


