
 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
CZĘSTOCHOWSKIEJ  

W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II 
na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce 
narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują 
miliony pielgrzymów. Pielgrzymują tam również 
nasi parafianie. W wielu domach jest czczony 
wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo 
naszej miłości do Matki naszego Pana, która w 

jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od wieków. 
Msze Święte tego dnia  o godz. 8:00 rano po angielsku i o  
godz. 19:00 po polsku.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 Wtorek, 24 sierpnia – św. Bartłomiej (†ok. 70), apostoł; 
 Piątek, 27 sierpnia – św. Monika (ok. 332-387), matka św. 

Augustyna, wzór matki modlącej się o nawrócenie syna; 
 Sobota, 28 sierpnia – św. Augustyn (354-430), biskup i 

doktor Kościoła. 
POŚWIĘCENIE SAMOCHODÓW I POJAZDÓW  

W NASZEJ PARAFII  
W niedzielę, 12 września, po każdej Mszy świętej polskiej 
odbędzie się coroczne poświęcenie samochodów i pojazdów na 
parkingu naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy. 

OFFERTORY—AUGUST 22, 2021 
 

Sunday Offertory : $ 4,238  
Canadian Mission: $ 1,075 

 
THANK YOU !  DZIĘKUJEMY ! 

      NATURAL DISASTER IN HAITI 
The Archdiocese of Toronto has opened a humanitarian 
relief fund to assist Haiti, which has been stricken by a 
7.2 magnitude earthquake and a tropical storm.  At least 
1,900 people are dead, 9,000 are injured and 30,000 are 
homeless after a strong earthquake devastated the country 
on Saturday, August 14, 2021.  
Haiti it is the poorest country in the Western Hemisphere and 
is unable to adequately respond to these natural disasters 
without international assistance. The Archdiocese of 
Toronto will send donations through Caritas 
Internationalis, an international confederation of Catholic 
humanitarian organizations with a long history of 
disaster relief. Caritas is already on the ground assisting 
Haitians, as it has been when other disasters have struck that 
country.  Donations to Caritas will be used for food, water, 
shelter, clothing and medical supplies. Those wishing to 
help may do so in the following ways:  
 Online through the Archdiocese of Toronto   website: 

www.archtoronto.org     
 By phone through the Development Office – 416-934-

3411  
 Through the parish, by making cheques payable to: 

St. Teresa’s Parish – Natural Disasters in Haiti – 
Disaster Relief 

500 YEARS OF THE  
CHRISTIANITY IN PHILIPPINES 

On Saturday, September 11, 2021 you are invited to a spe-
cial Holy Mass at 5:00 pm, to celebrate 500 years of Christi-
anity in Philippines. 

NOWENNA  DO  BŁOGOSŁAWIONEGO   

KS.  MARKIEWICZA 

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia z chorób nieuleczalnych 
za wstawiennictwem Bł. Ks. Bronisława Markiewicza  
odprawiana jest w naszej parafii w każdy poniedziałek po Mszy 
św. o godz. 19:00. Imiona chorych prosimy zgłaszać do biura 

parafialnego lub do księdza. 

LITURGIA  SŁOWA -  REFLEKSJA  

J 6:60-69  

Nie ma miejsca na obojętność 
Pytanie: „Czy i wy chcecie odejść?” w chwilach próby Jezus zadaje 
także nam. Jego nauka jest trudna i wymagająca. Czy my ufamy 
Jezusowi? Czy wierzymy? Wielu współczesnych ludzi woli się nie 
angażować w to, co jest trudne, i by żyć wygodnie, pozostaje 
obojętnymi. Tymczasem Jezus domaga się konkretnej, opartej na 
wierze decyzji. Kocha nas i ufa nam, dał nam wolną wolę. Do nas 
należy decyzja, czy zostajemy z Nim, czy odchodzimy. Pamiętajmy 
jednak, że tylko On ma słowa życia wiecznego.  Jezu, proszę Cię o 
wiarę, o to, bym zawsze wybierał Ciebie, bo Ty jesteś 
moim Panem i Zbawicielem.  https://www.paulus.org.pl/
czytania?data=2021-8-22 

LITURGY  OF  THE  WORD -  REFLECTION                             
John 6:60-69 
The immense love God has for his people prompts us to 
love in return. 
The theme for today’s readings is fidelity between God and his 
people. How loyal are we to Jesus? Are we able to take Peter’s 
words as our own? Master, to whom shall we go?  
You have the words of eternal life. How well do we even know 
the words of Jesus? Let us recommit ourselves to deepening our 
knowledge and love of the Lord.  www.faithcontent.net 

  

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

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


  MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE   

(AUGUST 22-28)  

 SUNDAY,  AUGUST 22  

  8:00 am (POL) O wstawiennictwo św Józefa dla wszystkich parafian 

  9:30 am (POL) † Marianna i Frnaciszek Czaplewski—córka z rodziną 

11:00 am (ENG) Parishioners 

12:30 pm (POL) † Maria i Józef Gładysz—cóka z rodziną 

     MONDAY,  AUGUST 23 

7:00 pm (POL) † Stanisław Kowalski—siostra 

Nowenna do Bł. Ks. Bronisława Markiewicza 

 TUESDAY, AUGUST 24 

8:00 am (ENG) Special intention of Qumar Ali praying for blessings 

Novena to Our Lady of Perpetual Help 

   WEDNESDAY, AUGUST 25  

7:00 pm (POL)  

O zdrowie i bł Boże dla Józefa i Anny Milaniak—rodzina 

O bł Boże i opiekę Matki Bożej dla dla Teresy Kwaczek—Urszula 

Intecja dzięczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Bożą dla Krystyny Niepomnik z okazji 
96. urodzin—znajomi 

O łaskę kanonizacji dla błogosławionej Bronisławy 

W intecji Maeve Verawyn Cybulski—rodzina 

† Franciszek Milaniak w 1. rocznicę śmierci—rodzina 

† Edward Lipień—synz rodziną 

† Emilia Gmyrek—córka z dziećmi 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

   THURSDAY, AUGUST 26      

8:00 am (ENG) Special intention of Sabir & Anita Ali praying for blessings 

7:00 pm (POL) W intencji Polonii kanadyjskiej o błogosławieństwo Boże przez 
wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej 

  FRIDAY, AUGUST 27      

 7:00 pm (POL)  † Celina Sienicka w 6. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę zbawienia—
córka Beata 

 SATURDAY, AUGUST 28 

9:00 am (POL)  † Stanisław i Zofia Murzyński—dzieci 

5:00 pm (ENG) Parishioners 

  

 


