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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 18,25–28) 

Bóg nie chce śmierci grzesznika  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 25,4–5.6–7.8–9) 

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 1-11) 

Jezus Chrystus wzorem pokory  

 

EWANGELIA (Mt 21,28–32) 

Nawrócenie prowadzi do zbawienia  

Najtrudniej spotkać  Boga tym, kto rzy uwaz a-
ją, z e „są w porządku”. Nie ćzują potrzeby 
nawro ćenia ani spotkania Boga jako  
Zbawićiela. Tak było w przypadku faryzeu-
szy i starszyćh ludu, tak tez  bywa w naszym 
przypadku. Celnićy i nierządniće wyprzedza-
ją nas w drodze do Boga, bo mają s wiado-
mos ć  grzećhu, wierzą w miłos ć  Zbawićiela i 
pragną przemiany z yćia. Pros my dzis  o łaskę 
opamiętania i spojrzenia na siebie i własne 
z yćie oćzami miłosiernego Zbawićiela.  
Do jakiej wolnos ći zaprasza mnie Jezus?  
Jakiej przemiany pragnie dokonać  w moim 
z yćiu, abym juz  nie tylko powtarzał: „Tak, 
Ojćze”, ale tez  to spełniał?  
Jezu, każdego ranka zapraszasz mnie do  
bliskości z Tobą: „Dziecko idź i pracuj dzisiaj 
w winnicy”. Dziękuję za ten dar! 

Poniedziałek 28 września 

8:00 za zmarłych rodziców Annę i Józefa 

 Stołowskich – córka Helena 

19:00 za śp. Helenę Błaziak – córka z rodziną 

 za śp. Jadwigę i Józefa oraz za śp. brata  

 Józefa Rzadkowskich – córka z rodziną 

 

Wtorek 29 września 

8:00 za śp. Antoniego Maksimowskiego  

 - syn Edward z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże dla rodziny Vilkas  

 i Jankowskich  

 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

 Simone i Krzysztofa z okazji urodzin 

 

Środa 30 września 

8:00 za śp. Waldemara Sidorowicza - 

 Marcin z rodziną  

 za śp. Dawida Macierzyńskiego w 3cią  

 rocznicę śmierci – rodzice i brat 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 1 października  

8:00 za śp. Lucynę Wszołek – Helena Maziarz    

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich – Apostolat  

 Złota Róża 

 za dusze w czyśćcu cierpiące  

 

Piątek 2 października 

8:00 za śp. Andrzeja Smołę – żona  

 za śp. Emilię Lisicką – mąż i dzieci  

10:00 dziękczynna z okazji 70tych urodzin  

 i imienin Teresy Szczurek z prośbą o  

 zdrowie i błogosławieństwo Boże na  

 dalsze lata – mąż Stefan i synowie  

 z rodzinami  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 dziękczynna w intencji Justyny i Bartosza  

 z okazji rocznicy ślubu  

 

Sobota 3 października  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 świętego i Rycerzy Niepokalanej  

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 za śp. Herminę, Józefa i Jacka Kuś  

 - córka z rodziną 

19:00 za śp. Teresę Jarmuszczak  

 

Niedziela 4 października 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 świętego  

9:30 za śp. Stanisława Szypułę – syn z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 dziękczynna w intencji Izabeli i Tomasza  

 z prośbą o opiekę Matki Bożej, dary  

 Ducha świętego oraz błogosławieństwo 

 Boże dla nich i ich rodziny 

14:30 za śp. Jana Novek w 2gą rocznicę śmierci  

 - żona i rodzina  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Marka Król – Magda z dziećmi, 

 rodzina i przyjaciele   

 

                                 I Komunia Święta 2020 Daty i Godziny  
                             
                              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, w salkach Sr. Faustyny,  

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

 
Jak również  rano , 
przed Mszą świętą,  
( w sobotę także ) 

o godzinie 7:30  
w dużym  

konfesjonale  
koło windy 

Różaniec prowadzi  
Róża 28 

Serdeczne  
Bóg Zapłać za  
ciągłe wsparcie 
naszej Parafii,  
Dziękujemy 
Wszystkim!! 

Intencje na środowe Msze św. zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie . 

 
 

Dziękujemy! 

Śluby  

Brooke Elizabeth Sayewich  
córka Nanćy i Paula 

& Jakub Binkiewicz syn Teresy i Mirosława 
 

Elizabeth Bulka  
ćo rka Ireny i Jana  

& Darryl Christian Reynolds  
syn Janiće i Marka  

Grupy Parafialne mogą powrócić  
do  swoich spotkań w salkach  

z zachowaniem następujących zasad: 
Maksymalnie do  

50 ( pięć dziesięćiu )oso b w salće  
i z zaćhowaniem  

odpowiedniego dystansu.  
 

WAŻNE  
Jeśli zmieniły się  

osoby prowadzące 
w Organizacjach i Grupach  

bardzo prosimy o podanie tej  
wiadomości do Biura Parafialnego 

celem uaktualnienia Biuletynu 
 

Dziękujemy! 

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

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc  
w naszym kos ćiele, zwraćamy się z pros bą  

do naszyćh Parafian  
o przyjs ćie na Mszę s więtą  

o innyćh poraćh, tak z eby dzieći,  
ićh rodziće i najbliz si mieli moz liwos ć  

ućzestnićzenia razem z dzieć mi  
we Mszy s więtej komunijnej 

Tym samym, Serdeczne Bóg Zapłać tym, 
kto rzy z takim serćem i pos więćeniem  
przygotowali dzieći do  
                Sakramentu Eucharystii: 

O. Paweł Pilarćzyk OMI, Diana Czubat,  
s p. Dorota S ćiuk, Ewa Labenda,  

Justyna Armatowićz, Kathryn Baniak,  
Magda Hofman, Małgorzata Hubisz,  
Mićhelle Mierzwin ski, Nadia Straćh,  
Teresa Bielećki, Veronića Siuda,  

Vićtoria Baniak i Vićtoria Wszeborowski.  
 

Dziękujemy pięknie! 

I Komunia Święta 2020 

ZAPISY INTENCJI  
INDYWIDUALNYCH 

NA ROK 2021  
wyłącznie osobiście  

w godzinach 9:00 - 17:00 
w Biurze  

Parafialnym 
Zamawiamy trzy (3) intencje: 

dwie w tygodniu  
i jedną niedzielną  

Zapraszamy 

Ofiara na Pracę  
Duszpasterską Ojca Świętego  

Zapisy 

Spotkania Grup Parafialnych 

Podziękowanie  

Grupa Pro-Life po raz kolejny zaprasza do 
włąćzenia się w międzynarodowy łan ćućh 
modlitwy w obronie z yćia nienarodzonyćh - 
40 dni dla życia - jedna godzina Twojej mo-
dlitwy moz e oćalić  ludzkie z yćie! Akćja mo-
dlitewna będzie miała miejsće kaz dego dnia, 
począwszy od 23 września do  
1 listopada włącznie od 7am do 7pm.  
Nasza Parafia jest zaproszona, aby w sposo b 
szćzego lny modlić  się w kaz dy poniedziałek.  
Więćej informaćji oraz zapisy na stronie: 
www.40daysforlife.com/mississauga 
 
W niedzielę, 4 października, grupa  
Pro-Life zaprasza do wsparćia akćji  
'Change for Life'. Butelećzki będą rozdawa-
ne po wszystkićh Mszaćh S w. Wasze drobne 
ofiary wrzućane do tyćh ‘skarbonek z yćia’ 
umoz liwią organizaćję wielu inićjatyw pro-
mująćyćh kulturę z yćia i walki o to, aby zło 
aborćji i eutanazji zostało powstrzymane. 
Kaz da, nawet najmniejsza ofiara złoz ona na 
ten ćel, przełoz y się na konkretne dobro, 
kto re będzie mogło zaistnieć  włas nie dzięki 
Wam! Buteleczki będą zbierane w pierw-
szą niedzielę grudnia.   
 
Grupa Pro-Life zaprasza również w nie-
dzielę, 4 października, do wzięćia udziału 
w Life Chain  - godzinie modlitewnego ćzu-
wania na ulićaćh naszego miasta w intenćji 
obrony z yćia dzieći nienarodzonyćh. Będzie-
my modlić  się przy Cawthra/Meadows 
(przy kościele) pomiędzy 2-3pm. 

Pro - Life  

26.IX i 27.IX 
W tyćh dniaćh  

dodatkowa składka  
przeznaćzona będzie na  

potrzeby Kościoła - 
jesteśmy bardzo  

wdzięczni za Wasze ofiary. 
Dziękujemy! 

Dodatkowa Składka  

Nauki Przedmałz en skie  
19.X. rozpoćzynamy Kurs Przedmałz en ski,  

kto ry będzie trwał od 19.X. do 30.XI. 
Koszt kursu: $100 od pary . 

Zapisy prowadzi Biuro Parafialne; 

Sakrament Chrztu 

 
Anthony Antolak  

syn Dagmary i Wojćiećha  
 

Benjamin Henry Grabowski  
syn Danielli i Bartłomieja  

 
Carter Neverson 

           syn Melissy i Kevina  

3.X.  i 4.X. -  to dni,  
z których dodatkowa kolekta  

przeznaczona będzie na  
Pracę Duszpasterską Ojca Świętego,  

Serdeczne Bóg Zapłać  
za Ofiarność 

       Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II,  

serdecznie zaprasza  
w każdą niedziele  
na kawę i pączki  

a także na smaczne, domowe obiady. 
 
 
 

ZAPRASZAMY!!  
  

 
  

Informujemy, z e poćząwszy od ćzwartku,  
24 wrzes nia, nasze Biuro Parafialne jest 
otwarte. Według zarządzen  kanadyjskiego 
Sanepidu wewnątrz pomieszćzen , a więć 
ro wniez  w biurze, obowiązkowy jest 
2 metrowy dystans oraz maski.  
Godziny otwarćia Biura są następująće: 

Poniedziałek - Niećzynne  
Wtorek - 9:00 - 17:00 
S roda - 9:00 - 20:00 

Czwartek - 9:00 - 17:00 
Piątek - 9:00 - 17:00 
Sobota - 9:00 - 12:00 

 
W godzinaćh 12:00 - 13:00  

Biuro parafialne jest niećzynne 

Odeszli do Pana 
 

Baby Aleksander  
Anna Onaszkiewicz - lat 53; 

Józef Drobot - lat 60; 
Yolanda Pycella Matysek - lat 67; 

Ryszard Żebrowski - lat 68;  
Piotr Trocki - lat 69; 

Maria Stasicka - lat 92; 
Maria Wasążnik - lat 97; 

 
Wieczne Odpoczywanie  

Racz Im Dać Panie, a Światłość  

ZESPÓŁ RADOŚĆ-JOY 
młodsza grupa: pro by od 14-go paz dziernika, 
s roda - sala parafialna 6:30-7:30 
s rednia grupa: pro by juz  się odbywają  
s rody 8-9 - sala parafialna 
starsza grupa: pro by juz  się  odbywają  
ćzwartki; 7:30-9:30 - sala parafialna  


