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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 2,30–28,7) 

Odpuść winę bliźniemu  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 103,1–2.3–4.9–10.11–12) 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 14,7–9) 

W życiu i w śmierci należymy do Pana  

 

EWANGELIA (Mt 18,21–35) 

Przypowieść o nielitościwym dłużniku  

Zawsze gotowi do przebaczenia 
Nowe serce, które Bóg chce nam dać, to 
serce gotowe do przebaczenia na wzór 
Jezusa. Ilekroć skruszeni prosimy o miło-
sierdzie, Bóg przebacza nam i daje kolej-
ną szansę. Dlaczego więc tak często nie 
umiemy, czy nie chcemy przebaczać? Ten, 
kto krzywdzi innych, wcześniej sam  
został skrzywdzony; ten, kto rani innych, 
wcześniej sam został zraniony. Oczywi-
ście to nie usprawiedliwia wyboru zła czy 
grzechu, lecz wskazuje na przyczynę.  
Zemsta tylko poszerza krąg nienawiści i 
przemocy, natomiast przebaczenie z  
serca zatrzymuje przemoc. Przebaczenie 
daje szansę na przemianę. 
 
Tylko Ty, Jezu, możesz tak poszerzyć moje 
serce, by z 7 przeszło do 77, czyli ciągłego 
przebaczania razem z Tobą.  

Poniedziałek 14 września  
8:00 za śp. Helenę Guzik w 10tą rocznicę  

 śmierci - syn z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji 29tej rocznicy ślubu 

 Zofii i Kazimierza Wszeborowskich  

 z prośbą o opatrzność Bożą dla całej 

 rodziny  

 za śp. Stanisława Kowalskiego - żona  
 

Wtorek 15 września   
8:00 dziękczynna z okazji 8ych urodzin  

 Daniela oraz z okazji urodzin Andrzeja  

 z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  

19:00 za śp. Halinę i Antonię oraz  

 za śp. Janusza Kościka - Danuta z rodziną 

 i przyjaciele 

  

Środa 16 września   
8:00 za śp. Władysława Włodarczyka oraz  

 za zmarłych dziadków i za śp. Jadwigę 

 Zbróg - rodzina  

 z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej  

 dla Ryszarda Żebrowskiego - Wanda  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 17 września   
8:00 za śp. Ewę Bilewicz  

19:00 za śp. rodziców Adelę i Jana Błaszczyk  

 i Iwonę i Wincentego Kaczmarek  

 - dzieci 

 za śp. Jadwigę i Józefa Rzadkowskich  

 - córka z mężem  

 

Piątek 18 września  
8:00 za śp. Jakuba Rabiańskiego - synowa  

 z dziećmi  

19:00 za zmarłych braci; Lucjana, Wacława 

 i Antoniego Nowotnik oraz za śp. Celinę 

 Gołońską - rodzina   

 za śp. Zbigniewa Dracz w 12tą rocznicę 

 śmierci oraz wszystkich zmarłych z  

 rodziny Dracz  

 

Sobota 19 września   
8:00 za śp. Tomasza Ujdę - mama 

17:00 za śp. Jerzego Sielickiego - Renata Strok  

19:00 dziękczynna w 4tą rocznicę ślubu  

 Karoliny i Adama z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla nich,  

 ich rodziców i syna Maksymiliana  

 

Niedziela 20 września  
8:00 dziękczynna z okazji 15 rocznicy ślubu  

 Arlety i Mariusza Miś  

9:30 dziękczynna z okazji 25tej rocznicy ślubu  

 Grace i Marka z prośbą o zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże oraz opiekę  

 Matki Bożej dla nich i ich dzieci - rodzice 

11:00 w intencji byłych i obecnych członków 

 Fundacji  im. Władysława Reymonta  

13:00 za śp. Wandę, Józefę, Otylię, Franciszka,  

 Józefa i Adama Rotowskich oraz za 

 śp. Leokadię i Eugeniusza  

 Kanigowskich  - rodzina 

14:30 za śp. Edwarda Kuziorę w 12tą rocznicę  

 śmierci - córka Halina z mężem i rodzina  

19:00 za śp. Halinę i Waleriana Kulińskich  

 oraz zmarłych z rodziny Kulińskich i  

 Surtel - córka z rodziną  

 

                                 I Komunia Święta 2020 Daty i Godziny  
                             
                               19.IX - grupa w języku angielskim ( sukienki i garnitury ), godzina 17:00 
                              20.IX - grupa w języku polskim ( sukienki i garnitury ), godzina 14:30 
      26. IX - grupa w języku polskim ( sukienki i garnitury ), godzina 15:00 
                              27.IX - grupa w języku polskim ( alby ), godzina 14:30 

Sposobność  do spowiedzi jest w ciągu  
tygodnia, tylko w salkach Sr. Faustyny,  

św. Eugeniusza i Br. Antoniego, w godzinach 
18:00  do 19:30. 

Różaniec prowadzi  
Róża 27 

Wielkie Bóg zapłać 
za ofiary składane 
na nasz kościół.   
Z całego serca  
dziękujemy za  
Wasze wsparcie w 
tym jakże trudnym 

dla nas wszystkich czasie.  
                             

Intencje na środowe Msze zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie  

Katolicka Szkoła Podstawowa Quo Vadis ogłasza zapisy na rok szkolny 2020-2021.  
Quo Vadis jest jedyną w swoim rodzaju prywatną, katolicką placo wką oferującą w pełni 
dwujęzyczny, polsko-angielski program.  
Wejdz  na  stronę ; www.quovadisschool.ca , by dowiedziec  się więcej  

Chrzty  

Matthew Brandon Birley  
syn Eweliny i Brandona   

 
Noah Christopher Gadzala  
syn Christine i Christopher ’a  

 
Logan Jackson Jaremko  
syn Sabriny i Roberta  

 
Michael Kinal  

syn Sabriny i Marcina  
 

Gabriel Lubera  
syn Barbary i Dominika 

 
Levi Christopher Ryszkowski  

syn Anity i Christopher ‘ a 
 

Krystian Oszust  
syn Katarzyny i Sebastiana  

 
Maximilian Franciszek Śliwiński  

syn Karoliny i Adama 

KOMUNIKAT FUNDUSZU  
WIECZYSTEGO MILENIUM 

POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
              Zarząd Funduszu  
Wieczystego Milenium Polski  
Chrzes cijan skiej informuje, 
z e 15 września mija termin składania podań na 
stypendia studenckie z Funduszu Wieczystego 
Milenium Polski Chrześcijańskiej. Podania  
składamy na dokładnym wypełnionym  
formularzu, kto ry znajduje się na stronie 
www.millenniumfund.ca 
O dotację mogą ubiegac  się studenci polskiego 
pochodzenia, kto rzy ukon czyli pierwszy rok 
studio w, studiujący na wyz szych uczelniach  
kanadyjskich.  Termin składania podań mija 15 
września.   

Wszystkie podania  
oraz kompletnie wypełnione formularze  

należy przesłać do biura Milenium  
pocztą zwykłą  

nie później niż 15-go września.  

Śluby  

Gloria Iris Neagos 
córka Claudii –Daciany i Ovidiu– Mihai 

& Jakub Tomasz Sawicki  
syn Teresy i Tadeusza 

 
Brooke Elizabeth Sayewich  

córka Nancy i Paula 
& Jakub Binkiewicz syn Teresy i Mirosława 

od 1996 roku nalez y do 
Zgromadzenia Sio str  
Misjonarek Chrystusa 
Kro la dla Polonii  
Zagranicznej. W roku 
2003 ukon czyła studia 
teologiczne na  
Uniwersytecie Adama  
Mickiewicza w Poznaniu.  
Jako katechetka pracowała w kilku szkołach 
w Polsce, w latach 2009 - 2016 katechizowa-
ła dzieci i młodziez  w Zespole Szko ł przy 
Ambasadzie RP ,w Atenach. W roku 2016 
rozpoczęła pracę w Wielkiej Brytanii. Praco-
wała jako katechetka w sobotniej Szkole 
Polskiej Putney - Wimbledon, oraz w  
Szkołach Polskich Blackburn i Accrington. 
Teraz , decyzją Rady Generalnej Sio str   
Misjonarek  Chrystusa Kro la dla Polonii, 
przyjedzie do naszej parafii.  

 
Siostra Halina MChR przyjedzie do  

naszej Parafii już niedługo. 

Czekamy na Siostrę!! 

Siostra  
Halina Pierożak MChR  

Grupy Parafialne mogą powrócić  
do  swoich spotkań w salkach  

z zachowaniem następujących zasad: 
Maksymalnie do  

50 ( pięc dziesięciu )oso b w salce  
i z zachowaniem  

odpowiedniego dystansu.  
 

WAŻNE  
Jeśli zmieniły się  

osoby prowadzące 
w Organizacjach i Grupach  

bardzo prosimy o podanie tej  
wiadomości do Biura Parafialnego 

celem uaktualnienia Biuletynu 

Podczas najbliższych dwóch weekendo w, 
kto rych daty podane są powyz ej, dzieci z 
naszej parafii przystąpią do  
Sakramentu I Komunii S więtej.    

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc  
w naszym kos ciele, zwracamy się z pros bą  

do naszych Parafian  
o przyjs cie na Mszę s więtą  

o innych porach, tak z eby dzieci,  
ich rodzice i najbliz si mieli moz liwos c  

uczestniczenia razem z dziec mi  
we Mszy s więtej komunijnej 

Tym samym, Serdeczne Bóg Zapłać tym, 
kto rzy z takim sercem i pos więceniem  
przygotowali dzieci do  
                Sakramentu Eucharystii: 

O. Paweł Pilarczyk OMI, Diana Czubat,  
s p. Dorota S ciuk, Ewa Labenda,  

Justyna Armatowicz, Kathryn Baniak,  
Magda Hofman, Małgorzata Hubisz,  
Michelle Mierzwin ski, Nadia Strach,  
Teresa Bielecki, Veronica Siuda,  

Victoria Baniak i Victoria Wszeborowski.  
 

Dziękujemy 
pięknie! 

I Komunia Święta 2020 

23.IX  
ZAPISY INTENCJI  

INDYWIDUALNYCH 
NA ROK 2021 

Zapraszamy 

12.IX. oraz  13.IX - kolekta na Ziemię S więtą, 
kto ra jest zwykle zbierana w Wielki Piątek, 
nie odbyła się w tym roku, ze względu na 
zaistniałą sytuację. W związku z tym, kaz dy 
kto chciałby ofiarowac  datek na ten cel,  
moz e to zrobic  włas nie dzis ;  
12tego wrzes nia. Jednoczes nie, osoby, kto re 
chcą jeszcze złoz yc  ofiarę na ShareLife,   
ro wniez  mogą to zrobic  dzisiejszego dnia.  

Serdeczne Bóg Zapłać  
za Waszą ofiarność 

Niedzielna Ofiara  
na Ziemię Świętą i ShareLife 

Wspo lnota ADOREMUS serdecznie  
zaprasza Cię na Wieczo r Uwielbienia  

z Maryją w piątek, 25 września,   
(i w kaz dy następny czwarty piątek  
miesiąca) po Mszy s w. wieczornej.   

W programie  katecheza, kto rą wygłosi 
O. Jacek Nosowicz OMI, modlitwa  

Słowem Boz ym, radosne uwielbienie 
Boga i indywidualne błogosławien stwo 

Najs więtszym Sakramentem.   
              Przyjdź i zaproś innych! 

HARCERSTWO ZHP  
 Zapisy do szczepu  
Wigry i Wieliczka  

odbędą się  
15, 16, i 17go września  

od 18:00 – 20:00  
w Centrum J. P. II 

  
Kontakt harcerek:  
Beata Lis, Szczepowa 
Tel: 647-996-9302 

                               Kontakt harcerzy:  
                                 Michał Paz, Szczepowy,  
                                  Email: szczep@wigry.ca  

Zapisy 

Spotkania Grup Parafialnych 

      19. IX & 20. IX   
 W tych dniach będzie  
druga kolekta z przezna-
czeniem na Fundusz  
Remontowy naszego  

kos cioła Serdeczne  
               Bóg Zapłać  
     za wszelkie wsparcie  


