SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 11, 22–12, 2)
Bóg miłuje całe stworzenie
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Łk 19, 1-10)
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło

CHRZTY
Klara Burda
córka Agaty i Marcina
Audrey Jankowski
córka Anny i Marc’a
Christian David Sapelak
syn Natalii i Nathan’a

ROZWAŻANIE
Koniecznie chcieć zobaczyć Jezusa.
Ciekawość często pełni w naszym życiu rolę
bardzo twórczą. Staje się inspiracją wielu
badań i odkryć. Pozwala lepiej poznać samego siebie i oczekiwania innych. Prowadzi do
budowania bardziej owocnych relacji. A co
najważniejsze, może być też początkiem
nawrócenia. Patrząc na Zacheusza, odnosi
się wrażenie, że niczego mu nie brakowało:
miał władzę i pieniądze. Może więc pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu było kaprysem próżności. Ale uczynił wszystko, aby
je zaspokoić. Możemy podziwiać jego aktywność i determinację, jednocześnie pamiętając o tym, że to sam Jezus wcześniej wzbudził w nim to pragnienie. Zapragnął stać się
domownikiem jego życia. Ta ewangeliczna
scena jest przykładem działania Boga. Najpierw daje On człowiekowi swoją łaskę, a
jeśli ten na nią odpowie, to zamieszka w nim
zbawienie.
Boże Ojcze, niech Twój Duch ożywia we mnie
niegasnące pragnienie poznania Ciebie,
abym mógł lepiej poznać siebie, służyć innym i zostać poznany przez Ciebie na całą
wieczność.
Kaplica Maryjna pod opieką Polonii
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli powstanie kaplicy Maryjnej, dedykowanej Polonii
Świata, w Swiątyni Opatrznosci Bozej w Warszawie. Zostało sprzedanych cegiełek o wartosci
$12,000. Poniewaz wielu parafian pytało się o
mozliwosc zakupu cegiełek, dlatego przedstawiciele Rady Polonii Swiata będą jeszcze raz sprzedawac symboliczne cegiełki w naszej parafii w
niedzielę…… Cegiełki są w walucie $20, $50
i $100. Wkrótce podamy dokładną datę.
Ministranci rozprowadzają dzisiaj
znicze na groby naszych bliskich.
Zachęcamy, aby nabywac znicze
od ministrantow.
Na Kawę i Pączki Zapraszają
Rodzinki JP II
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Z PULPITU...

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11.
13cd-14)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 1, 11 –2, 2)
Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę
Chrystusowi

INTENCJE MSZALNE

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
sponsorom słodyczy,
włącznie z anonimowymi,
na Bal Wszystkich Świętych dla
dzieci, w szczególny sposób:

Dr. Kasi Dorman / Dorman Denture Clinic;
Dr. Beacie Sowinskiej / ABM Dental Office;
Mirosławowi Prochowskiemu
/ Mirmal Plumbing; Helenie i John’owi
Janczura; Adamowi Sliwinskiemu/Vortex
Heating and Air Conditioning;
Rafałowi Chramęga / Bluemax Heating
And Cooling; Rodzinie Lalik; Livadia Banquet
Hall; Walterowi Guzda / Flexwood;
Davidowi Dadej /D&D Heating and Cooling;
Barbarze Mialkowski /Cedarhouse Spa;
WDA Flooring; DIGI Controls;
ORBIT Restauracja;
Ani Swiader / Swiader Law Firm;
Andrzejowi Siemiginowski;
Rodzinie Piascikow; Rodzinie Kosudow;
Mili Gawrysiak / Real Estate Broker;
Mini Maxi Steel Roofing Inc.;
Annie i Piotrowi Wrona / Wrona Imports
Polfood Trading Corp.;
Radkowi Kowanski / Royal LePage;
Kazimierzowi Stanczyk i Jozefowi Bandyk/
RushTruck Trailer Repair Ltd.
D&H Corporation; Piotrowi Calak/
ForrestwoodReal Estate; Adamowi
Szymczyk/Pipeline Ontario Plumbing
& Mechanical; Annie i Arturowi Olejniczak /
Komfort Plumbing Inc.;
Eddies Meat Market &Deli;
Dziękujemy również tym, którzy
przygotowali Bal i go prowadzili:
Siostrze Karolinie, Magdzie Hofman,
Justynie Abramowicz i młodzieży…
Serdeczne Bóg Zapłać
W przyszłą niedzielę będzie można nabyć w sali parafialnej rogale św. Marcina, które przygotuje
sklep EUROMAX.

19:00

WYPOMINKI

GOŚCIE

POLISH CREDIT UNION
FOLKLORE FESTIVAL

Miesiąc listopad jest czasem modlitwy
za wszystkich zmarłych. W naszej pamięci
przywołujemy tych, ktorzy odeszli do domu Ojca:
rodzicow, rodzenstwo, krewnych, przyjacioł, kapłanow, sąsiadow i tych wszystkich, ktorych poznalismy w naszym zyciu i mamy wobec nich dług
wdzięcznosci. Czynimy to, aby modlic się za nich
polecając ich Bozemu Miłosierdziu. Oprocz naszej
prywatnej modlitwy i zamawianych Mszy Swiętych, w Kosciele istnieje, od 993 roku tradycja
Wypominek. Swięty Jan Paweł II nauczał, ze
„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce
i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują
jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić
radości nieba". Jedną z form modlitewnej troski
o zmarłych są Wypominki. Kopertki na Wypominki znajdują się w korytarzu koscioła, a składamy je
do specjalnej skrzynki przy głownym ołtarzu. Za
zmarłych wspomnianych w wypominkach odprawianych jest 30 Mszy sw. w listopadzie, w Domu
Prowincjalnym Misjonarzy Oblatow.
Kopertki na Wypominki znajdują się
przy wejściu do kościoła
i w głównym wejściu.
Wypełnione, wraz z ofiarą
za 30 Mszy św. ,
składamy do specjalnej
skrzynki obok ambony.

W połowie listopada będzie goscił w naszej parafii o. Urban Pudełko, franciszkanin, który odpowiedzialny jest za polskich pielgrzymów w
Medjugorje. W tym roku, Stolica Apostolska oficjalnie zezwoliła na organizowanie pielgrzymek
do Medjugorje jako miejsca pielgrzymkowego.

St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes
Credit Union serdecznie zaprasza Państwa na
IV doroczny, największy, polski Festiwal Folklorystyczny w Kanadzie, który odbędzie się w
niedzielę, 3 listopada, o godzinie 14:30, w polskim Centrum Kultury Jana Pawła II. Wstęp
wolny.
ZAPRASZAMY

Przypominamy, że do 8 listopada za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę choćby w
myśli za zmarłych, mozna uzyskac odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten mozemy uzyskac jeden raz dziennie dla jednej duszy w
czysccu.
The Catholic Charismatic Renewal Council
Archidiecezji Toronto zaprasza na Christ the
King Rally, które odbędzie się 30 listopada,
2019 w Toronto Pavilion, 190 Railside Rd.
Mszy św. przewodniczył będzie i homilię wygłosi kardynał Tomasz Collins. W programie
całodziennym są zaplanowane modlitwy, różaniec, konferencje charyzmatyczne. Bliższe
informacje można otrzymać odwiedzając stronę;
www.ccrctoronto.com

Mamy nową stronę internetową,
bardziej przejrzystą
i z biezącymi informacjami
z zycia parafii.

Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować Gabrieli Kasprzak
za ogrom pracy włozonej
w przygotowanie nowej strony.

Wielkie Bóg Zapłać!
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TEOLOGIA CIALA - KURS DLA DZIECI
Teologia Ciała dla Dzieci
w wieku 11 do 14 lat (Grades 6 through 8)
Rozpoczęliśmy program Teologii Ciała dla
Dzieci w wieku 11 do 14 lat (Grades 6 through
8). Nasze dzieci są, niemalże codziennie, bombardowane informacjami które podważają ich
ludzką i chrześcijańską tożsamość, a w szczególności tożsamość seksualną. Nauczanie w
szkołach, w klasach 6 do 8, często nie pomaga
odnaleźć sensu w ogromie sprzecznych informacji, ale jeszcze pogłębia poczucie zagubienia. Nasz wielki rodak, Święty JPII, na samym
początku swego pontyfikatu, przewidział te
problemy społeczne i przedstawił nauczanie
które wszystkiemu, a w szczególnie płciowości
i seksualności, na nowo nadaje właściwy sens i
piękno. Kurs Teologii Ciała dla dzieci w wieku
11 do 14 będzie trwał do 18-go grudnia, w
każdą środę o 19:00 (do 20:00) w salce św.
Maksymiliana (nowe centrum katechetyczne
na dole). Zapraszamy

FUNDUSZ EMERTYTALNY KSIĘŻY
Jako członkowie wspolnoty katolickiej, regularnie
korzystamy z niestrudzonej słuzby naszych kapłanow. Powołani przez Boga i wyswięceni, by troszczyc się o Jego dzieci, kapłani słuzą naszym rodzinom, słuzą w kosciołach, szkołach, szpitalach, domach opieki, na misjach i na ulicach. Fundusz wieczysty Shepherds’ Trust pozwoli kapłanom
godnie przeżyć czas ich emerytury.Dla wielu
naszych emerytowanych kapłanow oznacza to
„podanie ręki” dla zapewnienia ich szczegolnych
potrzeb, aby nadal mogli godnie zyc. Zbiórki na
fundusz wieczysty Shepherds’ Trust będą przeprowadzone we wszystkich kościołach Archidiecezji podczas weekendu 16/17 listopada.
Koperty na ten cel będą dostępne dzisiaj. Fundusz ten to nie tylko wsparcie finansowe dla księzy
na emeryturze; to namacalny sposob pomocy tym,
ktorzy troszczyli się o nas i okazania wdzięcznosci
za błogosławienstwa, ktore dzięki nim otrzymalismy. Bóg zapłać za hojnie złożone ofiary.
Grupa Pro-Life zaprasza do wzięcia udziału w
uroczystej Mszy kończącej kampanię
40 Dni Dla Życia, która odbędzie się w niedzielę
3 listopda o 12pm w kościele St. Peter & Paul,
przy 4070 Central Pkwy E, Mississauga.

8:00
10:00
19:00

8:00

SHARE LIFE

19:00

Kardynał Collins dziękuje,
że żyjesz Ewangelią
„Jeszcze przed załozeniem diecezji Toronto w
1841 r. srodowisko katolickie wspierało biednych,
chorych, czy zyjących na marginesie społecznym.
Dzis, dzięki ShareLife to dziedzictwo jest silniejsze
niz kiedykolwiek wczesniej. Twoje wsparcie pozwala agencjom ShareLife swiadczyc usługi w
zakresie zdrowia psychicznego, pomagac osobom
starszym zyjącym samotnie, wspierac młodociane
matki, czy oferowac mozliwosci uczestnictwa w
obozach letnich dla zagrozonej młodziezy. Bez
Ciebie ShareLife nie byłoby w stanie wypełnić
swojej misji, by żyć Ewangelią wspierając potrzebujących ”. – Kardynał Thomas Collins

8:00

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Mississauga zaprasza na uroczystosci z
okazji 101-ej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i „Remembrance Day”, 10go listopada, 2019. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 11:00 w intencji Ojczyzny w parafii Św.
Maksymiliana Kolbe. Po Mszy Świętej będzie
przemarsz do pomnika Patrioty przy Centrum
Kultury im. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się
krotka uroczystosc, włącznie z odspiewaniem
hymnow, krotkimi przemowieniami i składaniem
wiencow. Serdecznie zapraszamy całą Polonię!

PIELGRZYMKA 2020

19:00

8:00
19:00

8:00

17:00
19:00

8:00
9:30
11:00
13:00

Pielgrzymka do Japonii

W przyszłym roku w dniach od
6 – 14 maja organizowana jest
pielgrzymka do Japonii sladami
sw. Maksymiliana Kolbe. Proponowany program jest bardzo
ciekawy i bogaty. Odwiedzimy
między innymi: Tokio- Nagasaki
- Wulkan Unzen - Hongochi
(Niepokalanow Japonski) - Kioto- Akita
(Sanktuarium Matki Bozej Płaczącej), klasztor w
ktorym W 1973 Roku objawiła się Matka Boza;
objawienia te okreslono jako kontynuacje objawien fatimskich.
Zapraszamy.
Info.: POLIMEX, tel. 905 238-6683, wew. 427,
prosić Mirę.
O. proboszcz będzie
przewodniczył tej pielgrzymce.

14:30
19:00

Poniedziałek 4 listopada
za śp. Wiesławę ( 33 rocz. śm )
i śp. Zbigniewa ( 34 rocz. śm) Piszczek
syn z rodziną
za zmarłych z rodziny Bogusz, Mendela,
Powałowski - rodzina
za śp. Zbigniewa Łukanus
i śp. Jana Hajnos - dziadkowie Rafacz
Wtorek 5 listopada
za zmarłych z rodziny Kopyckich
i Kośnik – rodzina
w intencji Klubu Seniora
dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu
Natalii i Ludwika Kwapisz
Środa 6 listopada
za śp. Andrzeja i Krystynę Szuba
– córka z rodziną
dziękczynna z okazji 15tych urodzin
córki; Oliwii Kozłowskiej
Intencje zbiorowe
Czwartek 7 listopada
za śp. Dariusza Lisowskiego (10 rocz. śm)
– żona z dziećmi
w intencji Kapłanów i osób konsekrowa
- nych z prośbą o Boże błogosławieństwo
– Apostolat Złota Róża
za zmarłych z rodziny Jachimek i Żółtek
Piątek 8 listopada
za śp. Aleksandrę Zarzeczną – siostra
za zmarłych rodziny Prucnal i Bołejszo
za śp. Tadeusza Chabowskiego
– córka z rodziną
W intencji zmarłych członków
Rycerzy Kolumba
Sobota 9 listopada
za śp. Antoniego Kanię ( 10 rocz śm. )
- córki z rodzinami
za zmarłych z rodziny Horohowskich
- Teresa z rodziną
dziękczynna z okazji 90 urodzin Henryka
Łopińskiego – żona z rodziną
za zmarłych rodziców, brata i męża
- Janina Wicher
Niedziela 10 listopada
za śp. Eugeniusza Jurskiego
i zmarłych z rodziny Jurskich
i Komasińskich - córka z rodziną
za śp. Jerzego Taborowskiego ( 2 rocz.)
– dzieci z wnukami
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
za śp. Danielę i Witolda Strużek i zmarłych
z rodziny Strużek i Trynieckich – dzieci
z rodzinami
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla mamy Krystyny – dzieci, wnuki
i prawnuki
dziękczynna z okazji 79tych urodzin mamy
Janiny Kani, z prośbą o Bożą opiekę
i potrzebne łaski – córki z rodzinami

Uwaga: znicze w intencji zmarłych
pochowanych w Polsce lub innych krajach, zapalamy tylko przy pomniku Jana Pawła II.
Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem w
Najświętszym Sakramencie , w każdy drugi piątek
miesiąca, o godz. 19:00. 8 Listopada

