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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  

(Prz 31,10–13.19–20.30–31) 

Poemat o dzielnej niewieście  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 128,1–2.3.4–5) 

 Błogosławiony, kto się boi Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 5,1–6) 

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie  

 

EWANGELIA (Mt 25,14-30) 

Przypowieść o talentach  

 Wierność w małych rzeczach 
 
„Każdemu dał według jego zdolności”. 
Życie jest darem Boga. Kiedy przyjmuje-
my je, czyli samych siebie z Jego rąk, mo-
żemy sami stawać się Jego darem dla 
świata. Nikt z nas nie dostał za dużo, aby 
czuć się przytłoczony niemożliwością 
realizacji własnych darów. Nikt z nas nie 
dostał też za mało, aby zazdrościć innym i 
narzekać. Ważne jest, abyśmy te Boże 
dary przeżywali jako możliwość, a nie 
jako naszą własność. Wierność w  
rzeczach małych otwiera nas na realizację 
większych dzieł, a jednocześnie na przyję-
cie jeszcze większej łaski i obdarowania. 
Niewiara w możliwość rozwijania Bożych 
darów zamyka nas w sobie, unieszczęśli-
wia, czyni ludźmi dostrzegającymi jedy-
nie negatywne aspekty i nadmierne  
wymagania. Jeśli Bóg ci coś dał, to znaczy, 
że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i  
zrealizować. 
 
Jezu, dziękuję Ci, że obdarzając mnie, 
uczysz mnie także wierności, odpowie-
dzialności i radości. Amen. 

Poniedziałek 16 listopada     

8:00 za śp. Mieczysława Cieślę w 1 rocznicę 

 śmierci - żona z rodziną 

19:00 za śp. Jerzego i Karola Rogowskich  

 oraz za śp. Helenę i Jana Gryglik –  

 rodzina  

 za zmarłych z rodziny Jachymiak i Żółtek  

 

Wtorek 17 listopada 

8:00 za śp. Teresę Bułat - sąsiadka Zofia  

 z rodziną 

19:00 dziękczynna z okazji 13tych urodzin  

 Maksyma Mieczkowskiego – babcia  

 za śp. Natalię, Stefana i Stanisława  

 Michalec - Krystyna z rodziną  

 

Środa 18 listopada 

8:00 w intencji Beaty Serwin w dniu urodzin 

 - mąż z rodziną  

 za śp. Tadeusza Antonik w 5 rocznicę 

 śmierci – rodzina  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 19 listopada  

8:00 za śp. Tadeusza Biały – syn z rodziną  

19:00 za śp. Leszka Piątkowskiego oraz zmarłe 

 siostry i rodziców – Janina  

 za zmarłych z rodzin Lewczuk, Chyjek,  

 Baran i Kozak  

 

Piątek 20 listopada  

8:00 za śp. Annę i Wojciecha Plewa oraz  

 za śp. Piotra Sas – wnuczka i siostra z 

 rodziną  

19:00 za śp. John’a Ziółkowskiego w  

 14 rocznicę śmierci – Lucy Dworak z 

 rodziną  

 za śp. Antoniego Kanię w 4tą rocznicę 

 śmierci – żona   

 

Sobota 21 listopada   

8:00 za zmarłych z rodzin Ostrowskich i Tofiło  

 - rodzina  

17:00 za śp. Grażynę Fronczak  

19:00 za śp. Edwarda Kuziora – córka Wiesława  

 

Niedziela 22 listopada 

Chrystusa Króla  Wszechświata 

8:00 w intencji Zgromadzenia Sióstr  

 Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii 

9:30 za śp. Szczepana Balon w rocznicę  

 śmierci    

11:00 za parafian i dobrodziejów   

13:00 za śp. Janinę Dobosz w 12tą rocznicę 

 śmierci  

14:30 za śp. Apolonię i Mariana Borowczyk – 

 córka z rodziną  

19:00 za śp. Józefa Chmielewskiego w  

 10 rocznicę śmierci - Barbara  

 

 
                      Wszystkich Świętych - Papież Franciszek udziela dyspensy  

                      wszystkim wiernym, którzy nie mogli udać się na cmentarze  
                     1 listopada bieżącego roku oraz 

                   nowe zasady rządowe, których musimy obowiązkowo przestrzegać!  

Możliwość  
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 w sobotę - rano  

 

         Intencje na środowe  
Msze Św. zbiorowe  

Prosimy składać telefonicznie . 

 
Dziękujemy! 

Sakrament Chrztu 

 
Noah Maximus Gniado 

syn Elyse i Michała  
 

Jaxon Maciaszczyk  
syn Sary i Dariusza  

 
Lucas Andre Ślusarczyk  
syn Victorii i Michaela  

 
Olivia Grace Ślusarczyk  

córka Victorii  i Michaela  
 

 
      

Pragniemy przypomnieć , iz  piećzę nad 
Kaplićą Wiećzystej Adoraćji przejęła  

Pani Małgorzata Podolak.  
Kontakt do Pani Małgorzaty to: 

647.888.7487 
margaret.podolak@gmail.ćom 

Sakrament Spowiedzi  

Kopertki na rok 2021 

Kopertki parafialne na rok 2021 
są już  gotowe do odebrania,  

w sali  pod kościołem.     
Zachęcamy  do odbioru  

w ciągu tygodnia.   
 

W związku z panującą pandemią, Stolica  
Apostolska rozszerza moz liwos ć  uzyskania odpustu 
z 8 dni (oktawy) na ćały listopad. Dodatkowo, osoby 
ćhore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić  
cmentarza, zwłaszćza, gdy z powodu restrykćji 
nie mogą opus ćić  domu.  
 
Jak czytamy w dekrecie, odwiedzenie ćmentarza, 
(ro wniez  dućhowo) i modlitwę za zmarłyćh “moz na 
przenies ć  na inne dni tego samego miesiąća az  do jego 
kon ća” – nie ma koniećznos ći odbyćia tyćh praktyk 
dokładnie w dniaćh oktawy Uroćzystos ći Wszystkićh 
Ś więtyćh (1-8 listopada).  
Dekret wskazuje, z e mogą być  ro z ne dni, wybrane 
przez wiernyćh i moz na je oddzielić . 
Ponadto odpust zupełny, ustanowiony z okazji wspo-
mnienia wszystkićh wiernyćh zmarłyćh (2 listopada), 
uzyskany przez tyćh, kto rzy poboz nie nawiedzają ko-
s ćio ł lub kaplićę i odmawiają tam „Ojćze nasz” i  
„Wierzę w Boga”, moz e być  przeniesiony 
nie tylko na niedzielę przed, po, lub w dniu Uroćzysto-
s ći  
Wszystkićh Ś więtyćh, ale takz e na inny dzien  listopada, 
dowolnie wybrany przez poszćzego lnyćh wiernyćh. 
 
Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych 
powodów nie mogą opuścić domu, będą mogły uzy-
skać  odpust zupełny pod warunkiem, z e dućhowo 
dołąćzą do wszystkićh pozostałyćh wiernyćh, wyklućzą 
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzećhu 
i mają zamiar jak najszybćiej spełnić  trzy zwyćzajowe 
warunki. Ws ro d tyćh warunko w są: spowiedz  sakra-
mentalna, przyjęćie Komunii i modlitwa w intenćji  
Ojća Ś więtego przed obrazem Pana Jezusa lub Naj-
s więtszej Maryi Panny, poboz ne odmo wienie modlitwy 
za zmarłyćh, Ro z an ća, Koronki do Boz ego Miłosierdzia 
ćzy innej modlitwy za zmarłyćh lub podjęćie  
medytaćyjnej lektury jednego z fragmento w Ewangelii 
zaproponowanej w liturgii za zmarłyćh 
ćzy wypełnienie ućzynko w miłosierdzia poprzez ofia-
rowanie ćierpien  i niedogodnos ći swego z yćia  
Panu Bogu. 

Waz ne; przypominamy, z e ze 
względu na przepisy przećiwpoz a-
rowe znićze moz emy palić  tylko 
pod pomnikiem s w. Jana Pawła II. 
Serdeczne Bóg Zapłać  

Za Zrozumienie 

 
Wszelkie ofiary, w tym i niedzielne prosimy 
wrzućać  do skarbony lub do koszyćzko w,  
przy drzwiaćh kos ćioła, po Mszy s więtej  

- tam stoją z koszyćzkami ćzłonkowie  
Komisji Kos ćielnej   

Bóg Zapłać za każdą ofiarę! 
 

WAŻNE !! 
POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY  

DO POMOCY, W NIEDZIELE 

Ze względu na pandemię, zbio rka na  
The Śhepperd’s Trust Fund nie odbędzie się. 
Arćhidiećezja Toronto zaćhęća, natomiast, 
naszyćh Parafian do kontynuaćji wspomaga-
nia parafii. Jes li ktos  ćhćiałby, mimo wszyst-
ko, wspomo ć emerytowanyćh księz y, moz e 

złoz yć  ofiarę w kopertkaćh z zestawu,  
podćzas niedzielnej kolekty,  
lub online pod adresem email: 
www.shepherdstrust.org/ 

 
Serdeczne Bóg Zapłać Za Każdą Pomoc 

The Shepperd’s Trust  
Decyzją Archidiecezji: 

Znicze  

Zasady,  
których musimy przestrzegać,  

żeby nasz Kościół pozostał otwarty: 

Parafie mogą funkcjonować  
w limicie 30% 

pod warunkiem, że: 
 

- Przestrzegane będzie trzymanie dystansu; 
- Wszysćy muszą mieć  nałoz one maski; 
- Ci, kto rzy nie mogą nosić  masek,  
   według nowyćh zasad, nie mogą być     
   wpuszćzeni do kos ćioła; 
- Idąć do Komunii wszysćy muszą mieć   
  maski: przyjmujemy Komunię na rękę,  
  robimy krok na bok, s ćiągamy maskę,  
  i przyjmujemy Komunię; 
- nie ma pozwolenia na s piew oraz na  
  s piewanie ćzęs ći stałyćh; 
 
Ponownie apelujemy o przestrzeganie  
powyz szyćh zasad i zalećen  rządowyćh.  
W Kościele musimy mieć maski. Śiadamy 
tylko w wyznaćzonyćh miejsćaćh i tylko przy 
osobaćh, kto re mieszkają w tym samym  
domu. Prosimy tez  aby Ci, kto rzy mogą być  
na Mszy Ś więtej niedzielnej o godzinie 9:30, 
14:30 lub 19:00 wybierali włas nie te Msze 
Ś więte zamiast 8:00 rano, ćzy 13:00, gdyz  nie 
wolno nam przekroćzyć  limitu 30%  
pojemnos ći Kos ćioła.  
 
Prosimy ro wniez  o nie gromadzenie się na 
parkingu Kos ćioła poniewaz  i tam  
obowiązuje zasada dystansu. 
 
Prosimy o wzmoz oną odpowiedzialnos ć  za 
siebie i ćałą parafię oraz o pomoć w tym, by 
nasz kos ćio ł pozostał otwarty.  
 

Zostalis my poinformowani, że będą  
regularne kontrole, prosimy: 
pamiętajmy i przestrzegajmy  

zasad rządowyćh. 

 

Serdeczne  

Bóg Zapłać  

za Zrozumienie!   

Różaniec prowadzi Róża 31 

W związku z zaistniała sytuaćją i stosująć się 
do zarządzenia kanadyjskiego Sanepidu,  
Biuro Parafialne, zaćzynająć od 17 listopada,  

będzie dostępne telefonicznie  
lub przez email,  

w godzinaćh urzędowania biura,  
a takz e po uprzednim umo wieniu się na  

konkretny termin i godzinę.  
 

Prosimy nie przychodzić do biura  
bez umówionego telefonicznie terminu. 

 
Bardzo przepraszamy za niedogodnos ć  i 

Serdeczne Bóg Zapłać  
Wszystkim za wyrozumiałość. 

  

WAŻNE! 

Nasze Biuro Parafialne  


