SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 25, 6-10a)
Uczta mesjańska
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6)
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
DRUGIE CZYTANIE (Flp 4, 12-14. 19-20)
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
EWANGELIA (Mt 22, 1-14)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę

ROZWAŻANIE
Wzgardzone zaproszenie
Obecnośc Boga jeśt rzeczywiśtością radośną
i obfitą. Jezuś porownuje ją do uczty weśelnej. Ojciec wśzyśtko przygotował, lecz zaprośzeni nie przyśzli, gdyz byli zajęci śwoimi
małymi śprawami. Ojciec więc zaprośił
wśzyśtkich, ktorych śłudzy śpotkali. Kiedyś
na Wśchodzie ubodzy ucześtniczący w uroczyśtościach otrzymywali wierzchnią śzatę
jako śtroj weśelny. Jednak i tu ktoś jej nie
przyjął, i zośtał wyrzucony. A jak jeśt z nami?
Bog daje nam wśzyśtko. Mimo to potrafimy
wzgardzic Jego zaprośzeniem i obdarowaniem w Słowie, Eucharyśtii, śakramentach,
łaśkach, obecności bliznich. A to prowadzi
naś do rozpaczy.

11 PAŹDZIERNIKA 2020

Sakrament Chrztu
Adrian Mul
syn Jolanty i Wojciecha
Maya Teresa Palysa
córka Joanny i Kacpra

Śluby
Anna Swierzbiński
córka Iwony i Marka
& Shawn Maiato syn Mariny i Jośe

Pro - Life
Grupa Pro-Life po raz kolejny zapraśza do włączenia śię w międzynarodowy łancuch modlitwy w
obronie zycia nienarodzonych - 40 dni dla życia jedna godzina Twojej modlitwy moze ocalic ludzkie zycie! Akcja modlitewna będzie miała miejśce
kazdego dnia, począwszy od 23 września do
1 listopada włącznie od 7am do 7pm.
Naśza Parafia jeśt zaprośzona, aby w śpośob
śzczegolny modlic śię w kazdy poniedziałek.
Więcej informacji oraz zapiśy na śtronie:
www.40daysforlife.com/mississauga

Jeśli ktoś jeszcze chce zapisać dziecko na
Katechezę przygotowującą do
Sakramentu I Komunii Św. , lub
Sakramentu Bierzmowania, proszony jest
o kontakt z Justyną, w Biurze Parafialnym
905.848.2420

Thanksgiving
Poniedziałek
12.X
Dzień Dziękczynienia

Nauki Przedmałzenśkie
19.X. rozpoczynamy Kurś Przedmałzenśki,
ktory będzie trwał od 19.X. do 30.XI.
Kośzt kurśu: $100 od pary .
Zapiśy prowadzi Biuro Parafialne;
905.848.2420

Rozpoczęliśmy już spotkania
Grup Młodzieżowych
Grupa Highschool - czwartki, godz. 20.15
Grupa Studenci - piątki, godz. 20.15

ZAPRASZAMY!
Intencje na środowe Msze św. zbiorowe
Prosimy składać telefonicznie .

Dziękujemy!

8:00
18:30
19:00

8:00

ZAPISY NA KATECHEZĘ

Sakrament Spowiedzi
Sposobność do
spowiedzi jest w
ciągu tygodnia, w
dużym konfesjonale
obok windy, w
zakrystii oraz
w bocznym wejściu
kościoła ( od strony
Centrum J.P.II )
w godzinach 7:30 rano i
18:00 do 19:30.
W pierwsze piątki miesiąca dodatkowo
o 9:30 rano,
przed Mszą świętą,
w dużym konfesjonale koło windy,
a także w sobotę rano
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII: 19.X - 23.X. 2020, godzina 19:00 w następujące dni:
Poniedziałek, 19 października- klasa Siostry Karoliny
Wtorek, 20 października– klasa Pana Marka
Środa, 21 października - klasa Pani Karoliny
Czwartek, 22 października - klasa Ojca Marcina
Piątek, 23 października - klasa Pani Ewy

Jezu, przyjmuję dziś z wdzięcznością szatę
łaski i Twoje zaproszenie na ucztę
eucharystyczną.

Pragniemy przypomniec, iz pieczę nad
Kaplicą Wieczyśtej Adoracji przejęła
Pani Małgorzata Podolak.
Kontakt do Pani Małgorzaty to:
647.888.7487
margaret.podolak@gmail.com

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

INTENCJE MSZALNE

Informacje w sprawie Bierzmowania
zostały już wysłane
na adresy email’ owe rodziców

Franciszkanie Świeccy
WAŻNE !!
Zaśzła zmiana w dacie śpotkania grupy
Franciśzkanow Swieckich;
11.X - nie ma śpotkania
SPOTKANIE JEST 18 PAZDZIERNIKA

Zespół Radość Joy

18:30
19:00

Ześpoł Radośc Joy wznowił juz proby,
Ponizej podajemy daty i godziny
młodśza grupa: proby od 14-go pazdziernika,
środa - śala parafialna 6:30-7:30

8:00

średnia grupa: proby juz śię odbywają
środy 8-9 - śala parafialna

18:30
19:00

śtarśza grupa: proby juz śię odbywają
czwartki; 7:30-9:30 - śala parafialna

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA
MSZĘ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W sobotę, 31 października, o godzinie 18:30, zapraśzamy dzieci
do Ogrodu Różańcowego, skąd orszakiem przejdziemy do Kościoła
na Mszę świętą niosąc Relikwie Świętych.
Zachęcamy i prośimy, aby dzieci ubrane były w stroje Świętych.
W kościele, po Mśzy świętej , kazde dziecko otrzyma nieśpodziankę.

ZAPRASZAMY!!

8:00
18:30
19:00

8:00
18:30
19:00

WIELKA PROŚBA DO SPONSORÓW - prośimy, aby chętni śponśorzy przynośili śłodycze
do Biura Parafialnego. Bardzo prośimy o śłodycze bez orzechow.
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZELKIE SŁODKIE DARY DLA DZIECI
8:00

ShareLife
Pragniemy przypomnieć,
że Biuro Parafialne jest nieczynne w
sobotę, 10 października do
poniedziałku, 12 października
włącznie, ze względu na
Święto Dziękczynienia, a co za tym idzie
długi weekend.
WAŻNE:
21.X - nie ma Mszy świętej
z intencjami zbiorowymi
za względu na Bierzmowanie

10.X i 11.X
Jeśli ktoś nie miał wcześniej takiej możliwości
i chciałby złożyć jeszcze ofiarę na
ShareLife to będzie to możliwe właśnie
w terminie 10 i 11 października

Ofiara na Misje
17.X. i 18.X. - to dni,
z których dodatkowa kolekta
przeznaczona będzie na
Misje
Serdeczne Bóg Zapłać
za Ofiarność

Dziękujemy Wśzyśtkim, ktorzy ogłaśzają śię we wkładce naśzego Biuletynu Parafialnego ,
tym śamym wśpierając naś w ponośzeniu kośztow druku Biuletynu.
Jednocześnie, prośimy Wśzyśtkich o śprawdzenie śwoich reklam w niedzielę, 18 pazdziernika,
i poinformowanie naś o ewentualnej potrzebie zmiany.
Zachęcamy naśzych Parafian do korzyśtania z uśług firm reklamujących śię we wkładce.

Rycerze Kolumba - śpotkanie Rycerzy
Kolumba we wtorek, 13 października
odbędzie śię w głównej Sali Centrum J.P.II

Jesteśmy Wam
Wszystkim bardzo
Wdzięczni za
Ciągłe wsparcie
naszej parafii
Wielkie Bóg Zapłać

CENTRUM KULTURY J.P.II
ZAPRASZA
Centrum Kultury
im. Jana Pawła II,
Pragnie poinformować,
że w tą niedzielę,
11 października,
Cafe Cultura
jest zamknięta

ZAPRASZAMY!! serdecznie
w niedzielę 18 października.

8:30
17:00
19:00

8:00
9:30
11:00
13:00
14:30
18:30
19:00

Poniedziałek 12 października
THANKSGIVING
za śp. Krzysztofa Olszewskiego
- siostra Grażyna z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
za śp. teściową Janinę oraz męża Stefana
- rodzina
za śp. Andrzeja Boryczkę – żona
z dziećmi
Wtorek 13 października
dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla Reginy z okazji 70tej rocznicy
urodzin – mąż z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
za zmarłych z rodzin Łuczak i Wielgus Susie, Lydia i Diana Wielgus
za śp. Zbigniewa Kuzian w 13tą rocznicę
śmierci – żona z dziećmi
Środa 14 października
dziękczynna z okazji 58 rocznicy ślubu
Stefanii i Michała z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i łaski
Nabożeństwo Różańcowe
Intencje Zbiorowe
Czwartek 15 października
za śp. Janinę Nizińską – córki
Nabożeństwo Różańcowe
z prośbą o potrzebne łaski dla brata
Juliana Bednarczyka i rodziny
za śp. Tadeusza i Władysława – żona
i córka
Piątek 16 października
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę Matki Bożej z okazji
39 rocznicy ślubu Krystyny i Tomasza
Nabożeństwo Różańcowe
za śp. Marię Wilczak Olszewski w 3cią
rocznicę śmierci – rodzina
za śp. Michalinę, śp. Aleksandra,
śp. Zygmunta i Mieczysława Lisek oraz
za śp. Aleksandrę Zarzeczną
Sobota 17 października
dziękczynna z okazji 70tych urodzin
Małgorzaty z prośbą o zdrowie i dalsze
błogosławieństwo Boże
Nabożeństwo Różańcowe
za śp. Stanisława Banskiego w
2gą rocznicę śmierci – rodzina
za śp. Antoniego Kosakowskiego w
2gą rocznicę śmierci – syn z rodziną
Niedziela 18 października
za śp. Jadwigę i Albina Pigiel –
córka Edzia z rodziną
za śp. Helenę Stefaniak w 2gą
rocznicę śmierci
za parafian i dobrodziejów
za śp. Zofię Makowską, śp. Eugeniusza
Jurskiego oraz zmarłych z rodziny
Jurskich – córka z rodziną
za śp. Antoninę i Andrzeja Sas
Nabożeństwo Różańcowe
za śp. Julię i Jerzego Kłapuckich oraz
za śp. Honoratę i Michała Kołodziej
– rodzina

Są już do nabycia
kalendarze parafialne,
Koszt $5, Zapraszamy

