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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 33,7–9) 

Obowiązek upominania  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9) 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 13,8–10) 

Miłość jest wypełnieniem Prawa 

 

EWANGELIA (Mt 18,15–20) 

Upomnienie braterskie  

Pozyskać brata 
Upomnienie braterskie to wielka sztuka 
życia. Możemy upominać z agresją, bo coś 
się nam nie podoba, drażni nas, czegoś w 
drugim nie akceptujemy. Wtedy jednak 
łatwo kogoś poniżyć, oskarżyć, skrzyw-
dzić. Nigdy nie mamy wglądu w serce i 
intencje drugiego człowieka. Dlatego tak 
ważne jest, aby przed spotkaniem z bliź-
nim spotkać na modlitwie Jezusa i zapy-
tać Go o światło i rozwiązanie, a potem 
wsłuchać się we własne serce i zapytać 
siebie, jakiego dobra pragnę dla tej osoby. 
Upomnienie płynące z miłości, ze szczerej 
troski o dobro drugiego otwiera serce i 
umożliwia przemianę. Jest zaproszeniem 
do rozwoju. 
Jezu, daj mi odwagę upominania z miłością,  
a jednocześnie przyjmowania upomnień  
od innych. Niech to wypływa z mojej troski.  

Poniedziałek 7 września  

Labour Day  
8:00 za śp. Elżbietę Łazukiewicz oraz  

 za śp. Marię Stasiak 

19:00 za śp. Zdzisława Piwowarczyka  

 za śp. Tadeusza i Andrzeja Kaczmarczyka 

 - Genowefa z rodziną  
 

Wtorek 8 września   
8:00 za śp. Wiesławę Czarnota - rodzina Hirsz 

19:00 za śp. Bogusława Uleckiego w 25tą  

 rocznicę  śmierci - syn i córka z rodzinami 

 za śp. Janinę Jędrzejczyk - córka  

 z rodziną  

 

Środa 9 września   
8:00 za śp. Wandę i Stanisława Kociuba  

 - siostra z rodziną 

 za śp. Ludwinę Malacina  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 10 września   
8:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla Lidii 

19:00 za śp. Mariannę i Józefa  

 dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę  

 Matki Bożej dla dzieci i wnuków  

 - mama i babcia  

 

Piątek 11 września  
8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dary Ducha Świętego w dniu urodzin 

 dla Jennifer 

19:00 za zmarłych z rodzin Taborowski, Pigiel, 

 i Guzda 

 z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę 

 Matki Bożej dla wnuków w nowym roku 

 Szkolnym -  dziadkowie  

 

Sobota 12 września   
8:00 za śp. Stanisławę i Michała Kular oraz  

 za śp. Irenę Grzędę - syn z rodziną 

17:00 za śp. O. Stanisława Bąka OMI -  

 rodzina Bąk 

19:00 za śp. Piotra Pyrka - rodzina 

 

Niedziela 13 września  
8:00 za śp. Sabinę Cwalińską - mąż z dziećmi  

9:30 za śp. Józefa Taborowskiego w 14tą  

 rocznicę śmierci - żona z dziećmi  

 i wnukami  

11:00 za Parafian i Dobrodziejów  

 w intencji uczniów i  nauczycieli polskich  

 szkół z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 

13:00 za śp. Stanisława Guzdek w 26 rocznicę 

 śmierci  

14:30 za śp. Janinę Wendel, śp. rodziców  

 Marię i Wiktora Węgłowskich  

 oraz za śp. teściów Helenę i Jana Wendel 

 - siostra   

19:00 za śp. Leokadię Świercz  

 

Serdecznie Witamy w Parafii Św. Maksymiliana Kolbe  
Ojca Jacka Nosowicza OMI               oraz                        Ojca Piotra Dudka OMI  
 

Siostra Halina Pierożak MChR 
przyjedzie do nas w najbliższym czasie. 

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 26 

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  

Aleksander Capala  
syn Joanny i Arkadiusza  

 
Logan Daniel Dworakowski  

syn Wendy i Daniela 
 

Santiago Kwiatkowski 
syn Stefanii  

 
Aurelia Marzena Serwin Lopes  

co rka Marzeny i Joshua 
 

Michael Anthony McVean  
syn Małgorzaty i Jeff’a  

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  

Caroline Marta Bujnowski  
córka Anny i Henry’ego 

& Jarosław Andrew Krajniak  
syn Marii i Andrzeja  

 
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!! 

urodził się  24 paz dziernika 1963 roku.   
Rok 1984 to początek jego oblackiego preno-
wicjatu w Markowicach, potem był nowicjat 
na S więtym Krzyz u i pierwsze s luby zakonne 
złoz one w dniu 8 wrzes nia 1986 roku. Studia 
filozoficzno-teologiczne w Obrze oraz Sakra-
ment Kapłan stwa przyjęty 20 czerwca 1992 
roku, kto ry uzdolnił go do pełnienia posługi 
duchowej, kto rą rozpoczął jako wikariusz w 
parafii Wniebowzięcia Najs więtszej Maryi 
Panny w Łebie. W roku 1993 wysłano  
O. Jacka na staz  pastoralny i naukę języka do 
Francji, a rok po z niej oddelegowano go do 
do pracy misyjnej w Kamerunie. Przez sie-
dem lat był proboszczem w Salcombe w  
diecezji Yokadouma – zamieszkałej w  
większos ci przez Pigmejo w. W roku 2001  
O. Jacek zostaje proboszczem w Sanktuarium 
Matki Boskiej w Figuil , w diecezji Garoua na 
po łnocy Kamerunu. Rok 2003 przynosi nowe 
zadania: obediencje do Prowincji  
Wniebowzięcia NMP w Kanadzie. Najpierw 
pracuje w parafii S w. Maksymiliana w  
Mississauga, a od wrzes nia 2004 roku ,w 
parafii s w. Kazimierza w Toronto. Następnie, 
do roku 2011, był proboszczem w parafii  
s w. Kazimierza w Vancouver i na następne 
szes c  lat zno w powro cił do s w. Kazimierza, 
w Toronto, juz  jako proboszcz. 25 rok jego 
kapłan stwa przynosi kolejną zmianę,  
O. Jacek udaje się do Winnipeg do parafii 
S więtego Ducha.  W tym roku otrzymał obe-
diencję do naszej parafii na stanowisko  
Proboszcza.  
         Powitajmy serdecznie Ojca Jacka  

Ojciec Jacek Nosowicz OMI  Ojciec Piotr Dudek OMI 

urodził się w Zdun skiej Woli – mies cie  uro-
dzin s w. Maksymiliana Kolbe. W 1990 roku,  
po ukon czeniu liceum o profilu biologiczno-
chemicznym, rozpoczął oblacki nowicjat na 
S więtym Krzyz u, a rok po z niej studia w semi-
narium w Obrze. Jako diakon odbył staz  pa-
storalny na Ukrainie, gdzie otrzymał s więce-
nia kapłan skie w Kijowie, z rąk Nuncjusza 
Apostolskiego. Po dziewięciu latach pracy w 
Kos ciele na Ukrainie przybył do Kanady, 
gdzie słuz ył w parafiach miejskich i indian -
skich rezerwatach. Przez ponad dwa lata 
pracował ro wniez  w USA. Lubi czytac  i  
podro z owac .  

 
Powitajmy serdecznie Ojca Piotra  

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.  

   „Radością jest dla mnie pełnić Twoją 
wolę mój Boże” – to fragment Psalmu 40, 
kto ry umies ciłam na swoim obrazku w dniu 
I s lubo w zakonnych. Rados cią była dla mnie 
posługa w tej polonijnej wspo lnocie. 
Rados cią było dos wiadczanie Waszego  
patriotyzmu – tej miłos ci do Ojczyzny, tak 
daleko od Polski. Rados cią było wzrastac  
razem z Wami w wierze i miłos ci, spędzając 
czas przed Najs więtszym Sakramentem. 
Rados cią było słuz yc  talentami, kto rymi 
obdarzył mnie Bo g, tym najmłodszym,  
młodym, rodzinom, chorym, samotnym i 
ro z nym wspo lnotom. Dziękuję Bogu,  
z e pozwolił mi pierwsze lata na emigracji 
przez yc  tutaj między Wami. Dziękuję Ojcu 
Proboszczowi, z e zaprosił Siostry Misjonarki 
do posługi w tej parafii, za Jego z yczliwos c  
wobec całej naszej wspo lnoty.  
Dziękuję Ojcom Oblatom, z kto rymi posługi-
wałam, przez te 6 lat; to oni sprawili, z e 
Kolbe stał się moim domem. Dziękuję  
pracownikom za ich ofiarną słuz bę i wspa-
niałą atmosferę jaką tworzylis my „na zaple-
czu”. Dziękuję Organistom, z e razem mogli-
s my upiększac  liturgię i s piewac  na chwałę  
Bogu. Dziękuję Kochani, za kaz dy gest z ycz-
liwos ci, za kaz dą modlitwę i umartwienie 
złoz one w mojej intencji. 
Nasz Ojciec Załoz yciel ks. Ignacy Posadzy, 
powtarzał: „Idz cie i swoją miłos cią rozpalaj-
cie s wiat. A kto chce innych zapalac  musi 
sam płonąc , musi miec  temperaturę wrzenia 
miłos ci”. Ufam, z e dos wiadczylis cie tej miło-
s ci. Przepraszam Tych Wszystkich, kto rych 
w jakikolwiek sposo b zraniłam słowem lub 
zachowaniem. Proszę mo dlcie się za Siostry 
Misjonarki Chrystusa Kro la, aby nie zabra-
kło tych, kto re posługują Polonii i przyjmij-
cie z taką samą miłos cią Siostrę Halinę. W 
moich modlitwach Parafia s w. Maksymiliana 
Kolbe zawsze będzie miała wyjątkowe  
miejsce.  

Kochajcie Niepokalaną!  
s. Karolina Szymkowiak MChR 

Podziękowanie  
Siostry Karoliny MChR 

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 12tego wrzes nia.  
Jednoczes nie, osoby, kto re chcą jeszcze  
złoz yc  ofiarę na ShareLife,  ro wniez  mogą to 
zrobic  w tym dniu.  

Serdeczne Bóg Zapłać  
za Waszą ofiarność 

Niedzielna Ofiara  
na Ziemię Świętą i ShareLife 


