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        NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ HARCERZE  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE... 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 9,13-18b) 

Prawdziwa mądrość 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17) 

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Flm 9b-10.12-17) 

Wszyscy są braćmi 

 

EWANGELIA (Łk 14,25-33) 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być 

uczniem Jezusa 

           Warunki bycia uczniem Jezusa 

Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wy-

bór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego 

uczniem, nie można stawiać Mu warunków. 

Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego 

do grona swoich uczniów, to nie można zapo-

minać, że jest również prawdą to, że On sta-

wia konkretne warunki bycia Jego uczniem. 

Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wol-

ność? Wręcz przeciwnie. On wyzwala z relacji 

lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego 

stopnia, że Bóg nie będzie w życiu najważ-

niejszy. Jeśli całe serce jest dla Niego, to jest 

w nim również miejsce dla innych. Wtedy 

miłość jest zdrowa i rozwijająca. Jeśli ktoś 

lub coś stanie się ważniejsze od Niego, czło-

wiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może 

dać życiu pełnię. Jest nią On sam tu, na zie-

mi, a przede wszystkim w wieczności.  

„Odkąd poznałem Boga, wiedziałem, że nie 

mogę żyć jak tylko dla Niego”. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ 

PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  

z okazji 40 rocznicy założenia naszej parafii. Piel-

grzymka odbędzie się w dniach od 20 do 28 paź-

dziernika. Odwiedzimy Górę Tabor, Nazaret, Kanę 

Galilejską, Jeziora Galilejskie, Górę Błogosła-

wieństw, Qumran, Górę Oliwną, Ogród Oliwny, 

odprawimy Drogę Krzyżową idąc śladami Chrystu-

sa, będziemy również przy Grobie Dawida, Ścianie 

Płaczu, w Betlejem, w kościele Zaśnięcia Matki 

Bożej jak również jeden dzień spędzimy nad Mo-

rzem Martwym.   

 

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683, wew. 427, 

prosić Mirę. 

Poniedziałek 9 września  

 

8:00       za śp. Annę, Andrzeja, Stanisława  

               i Czesława Dudek - Stefania z rodziną 

19:00     za śp. Ryszarda - koleżanka  

                za śp. Weronikę, Józefę, Cecylię i Piotra  

                Kwapis - syn z rodziną 

 

Wtorek 10 września  

8:00         za śp. Aleksandrę, Michalinę, Zygmunta 

                  i Mieczysława Lisek - rodzina 

10:00       W intencji Klubu Seniora  

19:00      z prośbą o zdrowie dla dzieci i wnuków  

                 z  rodziny Aiello i Lopes 

 

Środa 11 września  

8:00          za śp. Helenę Guzik  ( 9 rocz. śm ) 

                  - syn  z rodziną 

                   za śp. Jana Chwiszczuk - córka z rodziną 

19:00        Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 12 września  

8:00          za śp. Stanisława Długopolskiego  

                  i śp. z rodziny Długopolskich i Miętusów 

                  rodzina Balińskich  

19:00 z prośbą o dary Ducha Świętego dla  

                  wnuczek; Gabrieli i Weroniki Strama 

                  oraz Jessici i Ewy Kołpak 

                  za śp. rodziców; Weronikę i Piotra Siwa  

                  oraz braci; Kazimierza i Ryszarda Siwa, 

                  oraz Joannę Janowską 

                   

Piątek 13 września  

8:00         za śp. Leokadię Świercz  

                  za śp. Romana Sroślak - rodzina Wójna 

19:00       za śp. Eddy Niedziela, Walentego Siuda 

                  i zmarłych z rodziny Bubacz - od Ewy  

                  i Emilio 

                  za śp. Henryka Sobieraj - córka z rodziną 

 

Sobota 14 września  

8:00         za śp. Stefanię i Wacława Sadowskich 

                  syn z rodziną 

12:30       Ślub: Sandra Gluszak i Kamil Szewczyk 

17:00      za śp. Jerzego - żona 

19:00      za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja 

 

Niedziela 15 września 

8:00         za śp. Rozalię Gabiga ( 2 rocz. śm.) -  

                 od męża i dzieci  

9:30         za śp. Ojca Stanisława Bąka - rodzina Bąk 

11:00      w intencji Uczniów Polskich Szkół z okazji 

                 rozpoczęcia roku szkolnego   

13:00      za śp. Szczepana Balon i śp. Stanisława  

                 Guzdka 

14:30      za śp. Jana i Helenę Nabzdyk - córka  

                 Bolesława  

19:00      w intencji Marka Bieleckiego z prośbą 

                 o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dniu 

                 urodzin - żona z dzieckiem 

    PIELGRZYMKA 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 48 

Ogród Różańcowy 
Informujemy, ze wszystkie stacje Drogi Krzyżo-

wej oraz Stacje Różańcowe w Ogro-

dzie Różańcowym; w sumie 30 

stacji; zostały odnowione oraz za-

konserwowane. Były już w bardzo 

złym stanie ponieważ od kilkunastu 

lat nie były one odnawiane. Koszt 

odnowienia każdej stacji wyniósł 

$400, to w sumie $12,000.  

Pozostał jeszcze do odnowienia krzyż.  

Chcielibyśmy podziękować rodzinom, które zło-

żyły ofiarę na odnowienie Stacji Drogi Krzyżowej  

i Tajemnic Różańca. 

Serdecznie Bóg Zapłać 

     REMONTY CHRZTY 

                                 Michael Dziewa Miceli  

syn Anny i Antonio 

                                      

Małgorzata Danuta Przybyła 

córka Katarzyny i Sławomira  

 

Steven Jozef Szurski 

syn Klaudii i Andrew 

  

                                     Karina Bianca Tarnowski 

córka  Iwony i Mariusza  

ŚLUBY  
Victoria Zofia Figaj  

córka Zofii i Eugeniusza  

Carlo Tobias Espinosa syn Edyty i Gary’ego  

 

Natalie Towarek  

córka Kazimiery i Tomasza  

Paul Jacob Grzelak syn Elizabeth i Marka  

 

Angelika Bednarczyk  

córka Lucyny i Dariusza  

Rafał Woźniak syn Jadwigi i Mariana 

KOMUNIKAT 

KOMUNIKAT FUNDUSZU  

WIECZYSTEGO MILENIUM 

POLSKI  

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

Zarząd Funduszu Wieczystego 

Milenium Polski Chrześcijańskiej 

informuje, że dotacje przyznawane są dwukrotnie 

w ciągu roku.  Składanie podań odbywa się przez 

obowiązkowe wypełnienie formularzy znajdują-

cych się na stronie internetowej 

www.millenniumfund.ca 

W październiku przyznawane są stypendia stu-

denckie, o które mogą ubiegać się studenci pol-

skiego pochodzenia którzy ukończyli pierwszy rok 

studiów, studiujący na wyższych uczelniach ka-

nadyjskich. Obowiązuje wypełnienie (kompletne) 

formularza. Termin składania podań mija 15 

września.  Wszystkie podania oraz kompletnie 

wypełnione formularze należy przesłać do biura 

Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niż  

15-go września.   

Rada Parafialna zaplanowała na 15 września, w 

niedzielę, Kiermasz Grup Parafialnych. Na czym to 

polega? Otóż zapraszamy grupy parafialne, aby 

przygotowały sobie stanowisko w sali parafialnej 

wraz z plakatami i informacjami o ich działalno-

ści, oraz aktywnie zapraszali parafian do udziału 

w poszczególnych grupach i organizacjach. 

Grupy, które chcą wziąć  udział w kiermaszu,  

proszone są o kontakt z o. Pawłem. 

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA KATECHEZĘ 

Zapisy na katechezę dla dzieci i młodzieży ze szkół katolic-

kich, publicznych i prywatnych przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii Świętej (klasa 2) i do Bierzmowania 

(klasa 7) odbędą się 15 września po wszystkich Mszach św. 

w sali parafialnej oraz 23-27 września w godz. 18:00 – 

20:00 w Salce Dobrego Pasterza. Proszę przynieść kopię 

Metryki Chrztu oraz $100. 

OGŁOSZENIE ODNOŚNIE DAT  

KOMUNII  

i BIERZMOWANIA 

Pierwsza Komunia Święta 

9 maja 2020 r. (po angielsku; dzieci w sukienkach i garni-

turach) 

10 maja 2020 r. (po polsku; dzieci w sukienkach i garnitu-

rach) 

17 maja 2020 r. (po polsku; dzieci w albach) 

Bierzmowanie 

21 marca 2020 r. (po angielsku). 

Szczegółowe informacje znajdują się na www.kolbe.ca w 

zakładce „Liturgia i Sakramenty”. 

ZAPISY NA KATECHEZĘ 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
w j. angielskim 
rozpoczyna się  

14 października o godz. 20:00. 
 
Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki;  
14, 21, 28 paz dziernika oraz 4, 11, 17 i 25 
listopada. Koszt $100 od pary. Zapisy w 
biurze parafialnym.  

Tel. 905 848-2420 

Fundacja Maximiliana Kolbe Polskie Cen-

trum Kultury im. Jana Pawła II zaprasza na 

uroczysty obiad z okazji 25 lecia powstania 

Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II, 

w niedzielę, 22 września, o godz. 11:00 rano, 

w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II. 

W programie artystycznym wystąpią: Zespół 

Pieśni i Tańca Lechowia, Kinga Mitrowska, 

Kabaret pod Bańką i Kwartet smyczkowy.  

Bilety w cenie $60 do nabycia w biurze Cen-

trum JP2. Msza św. o 9:30 rano, w kościele św. 

Maximiliana Kolbe. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE  

W niedzielę 15 września, grupa Pro-Life po raz 
kolejny zaprasza do wsparcia akcji  

'Change for Life'.  
Buteleczki będą rozdawane po wszystkich Mszach 
Ś w. Wasze drobne ofiary wrzucane do tych 
‘skarbonek życia’ umoz liwią organizację wielu 
inicjatyw promujących kulturę z ycia i walki o to, 
aby zło aborcji i eutanazji zostało powstrzymane. 
Kaz da, nawet najmniejsza ofiara złoz ona na ten 
cel, przełoz y się na konkretne dobro, kto re będzie 
mogło zaistniec  włas nie dzięki wam! Buteleczki 
będą zbierane pod koniec listopada. 

GRUPA PRO LIFE ZAPRASZA  

POLSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA 

KIERMASZ GRUP PARAFIALNYCH  

RYCERZE KOLUMBA  

10 września, wtorek; Msza św. wraz z Wymianą 

Tajemnic Żywego Różańca, o godz. 19:00, po 

czym spotkanie w Centrum J.P.II. 

Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg  
Mississauga serdecznie zaprasza na zaba-
wę 'Poz egnanie Lata', w sobotę 21.09.2019,  
w Centrum im. Jana Pawła II, z kto rej docho d prze-
znaczony jest na działalnos c  Kongresu. Wspaniała 
kolacja z winem przygotowana przez p. Jana Gro-
madę, loteria, a bawimy się z gorącą orkiestrą 
‘KOMPOT’. 
Bilety $55,  Leszek: 416-804-7182 oraz w Cen-
trum – ZAPRASZAMY i prosimy o poparcie! 

Bankiet 40 lecia 
Z okazji jubileuszu 40 lecia powstania na-
szej parafii 19 października, w sobotę, w 
Centrum Jana Pawła II, jest organizowany 
uroczysty bankiet. Bilety w cenie $60; w tym 
smaczna kolacja, wiele atrakcji i po oficjalnej 
częs ci odbędzie się zabawa. Bilety juz  wkro tce 
do nabycia, lub moz na je rezerwowac  w biurze 
parafialnym. 

  
Serdecznie Zapraszamy.  

 

W ramach obchodów 40 lecia grupa modlitew-
na Adoremus przygotowała wyjątkowe spotka-
nia rekolekcyjne z Janem Budziaszkiem, kto re 
odbędą się w dniach 19 – 21 września. Nato-
miast w sobotę, 21 września odbędzie się w 
sali parafialnej koncert „Jednego Serca Jedne-
go Ducha”. Pomysłodawcą koncertu Jednego 
Śerca Jednego Ducha jest Jan Budziaszek, perkusi-
sta legendarnego zespołu Śkaldowie. Koncert ma 
na celu promocję muzyki chrzes cijan skiej, ma 
zachęcac  ludzi do czynnego wielbienia Boga po-
przez s piew, taniec, wspo lną zabawę. Na koncert 
do Rzeszowa przyjez dz ają ludzie nie tylko z całej 
Polski, ale takz e z zagranicy. Kaz dego roku wyda-
wana jest płyta z nagraniem koncertu, kto ry w 
2018 roku zgromadził ok. 40 tysięcy widzo w.  
                                    Zapraszamy. 

REKOLEKCJE I KONCERT  

Rekolekcje Maryjne 
Punktem kulminacyjnym naszych przygoto-
wań do obchodów jubileuszu 40 lecia naszej 
parafii będą rekolekcje maryjne, zawierzenia 
Najświętszej Maryi Pannie, przygotowujące do 
całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystuso-
wi przez ręce Maryi. Ofiarujemy naszą parafię, 
nasze rodziny i nas samych. Rekolekcje rozpocz-
ną się w niedzielę 28 września, a skończą się w 
piątek 4 października. Uroczyste ofiarowanie 
się Matce Najs więtszej odbędzie się w niedzielę, 6 
października w czasie Mszy św. o godz. 11:00, 
którą odprawi ks. bp Wiesław Śmigiel z Toru-
nia. Piątek, 4 października, będzie dniem 
pokutnym, kontynuacją Wielkiej Pokuty oraz 
dniem Polski i Polonii pod krzyz em Chrystusa w 
naszej parafii. Okazja do spowiedzi od godz. 4:00 
- do 8:00 PM. O godz. 9:00 PM odbędzie się apel 
pod krzyz em misyjnym oraz akt ekspiacyjny za 
nasze grzechy.   

Intencje Mszy św. na przyszły rok będą 

przyjmowane od 18 września, w środę. W 

tym dniu, będą one przyjmowane w sali 

parafialnej. 

Zapisy do zespołu Radość-Joy 
Młodsze grupy w s rodę, o 18:30;  
Ś rednia grupa w s rodę, o 19:80; 
Śtarsza grupa w czwartek, o 19:30; 
               Do 19 września / Sala parafialna 

wszystkie mamy na spotkanie, jak zwykle w 

drugi piątek miesiąca w salce św. s. Faustyny po 

Mszy św. wieczornej. W tym miesiącu tematem 

spotkania będzie: ZAWÓD: MAMA.  

                        Serdecznie zapraszamy! 

Spotkanie Komisji Kościelnej, a więc panów i 

pań, którzy odpowiedzialni są między innymi za 

zbieranie niedzielnej składki odbędzie się  

w piątek, 27 września po wieczornej Mszy św. 

Zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby 

się dołączyć do Komisji Kościelnej. 

 

Piątek, 13 września; Procesja do Ogrodu  
Różańcowego,  
Sobota, 14 września; Podwyższenie Krzyża 
Świętego. 

RADOŚĆ - JOY ; ZAPISY  

GRUPA KOLBE MAMA ZAPRASZA 


