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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE  
(Ez 34,11–12.15–17) 

Chrystus zna swoje owce  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 23,1–2a.2b–3.5.6) 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15,20–26.28) 
Królestwo Boże  

 

EWANGELIA (Mt 25,31–46) 
Chrystus będzie sądził  

z uczynków miłości 

 Niech Jezus króluje w nas. 
Jezus mówi te słowa 
do swoich uczniów, 
czyli do tych, którzy 
budują z Nim bliską 
więź przyjaźni.  
Aż cztery razy powta-
rza to, czego oczekuje i 
co zostało, lub nie, 

ofiarowane Mu w drugim człowieku.  
Zanim jednak skieruje do nas zachętę do 
bycia miłosiernym jak On sam, karmi nas 
swoim Słowem, Ciałem i Krwią, przyjmuje 
nas we wspólnocie Kościoła, okrywa swo-
im przebaczeniem nagość naszego grze-
chu, swoim miłosierdziem leczy rany du-
szy, swą łaską uwalnia z naszych zniewo-
leń. Doświadczając takiego królowania 
Jezusa w naszym życiu, możemy iść i  
służyć Mu w naszych braciach i siostrach. 
 
Jezu, daj mi, proszę, nowe 
oczy i serce, abym w drugim 
człowieku, szczególnie potrze-
bującym, widział Ciebie. 
Amen. 

Poniedziałek 23 listopada     

8:00 za zmarłych rodziców Celinę i Antoniego 

 Motyczyńskich – córka  

19:00 za zmarłych z rodzin Bogusz, Mendela,  

  Powałowskich oraz za śp. Jakuba  

 Głowińskiego  

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośba 

 o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę 

 Matki Bożej dla rodziny Rogala z okazji 

 rocznicy ślubu 

 

Wtorek 24 listopada 

8:00  za śp. Lucynę Kędziak w 18tą rocznicę 

 śmierci – córka z rodziną  

19:00 dziękczynna z prośba o dalsze Boże  

 błogosławieństwo dla Anny i Stanisława z 

 okazji 28 rocznicy ślubu – dzieci  

 za śp. ojca, matkę i siostrę Madeleine 

 Leung Hung – rodzina  

 

Środa 25 listopada 

8:00 za śp. rodziców Teresę i Jana Hul – córka  

 z rodziną 

 za śp. Józefę Hnatyk w 10tą rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 26 listopada  

8:00 za śp. Alinę Żmiejko i za śp. Bazylego  

 Jaganow – dzieci  

19:00 za śp. Stefana Kalin oraz za zmarłych 

 rodziców Annę i Piotra oraz za śp. brata  

 Mirona – żona i córka z dziećmi  

 za śp. Henrykę Bednarczyk oraz za  

 śp. Mariannę i Józefa – mąż i syn  

 

Piątek 27 listopada  

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże dla Moniki i Bernarda z okazji  

 14tej rocznicy ślubu 

19:00 za śp. Zdzisława Stopę w 8 rocznicę 

 śmierci - żona z dziećmi  

 za śp. Franciszka Kowalczyka w  

 1szą rocznicę śmierci – dzieci  

 

Sobota 28 listopada   

8:00 za śp. Michała Puzio – córka z rodziną  

17:00 za śp. Janinę Woś – córka z rodziną  

19:00 za zamarłych z rodzin Kawa i Rzepa   

 

Niedziela 29 listopada 

8:00 za śp. Józefa i Mariana Miś – syn i brat z 

 rodziną 

9:30 za śp. Marię Jankowską – syn i córka     

11:00 za parafian i dobrodziejów   

13:00 za śp. Kazimierę i Kazimierza Pakulskich   

14:30 dziękczynna z okazji 80tych urodzin  

 Janiny Kania – córki z rodzinami  

19:00 za śp. Filomenę Bednarczyk oraz  

 za śp. Franciszka Kurnat  

  

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś  
dokonań, z wybrania, czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną 

władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono 
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione.  

Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 

Przyjdź królestwo Twoje! 

 
WAŻNA ZMIANA !! 

 
Przez najbliższy  
tydzień, poczynając  
od wtorku, 24 listopa-
da, możliwość  
spowiedzi jest w ciągu 

tygodnia, rano i wieczorem , wyłącznie dla tych 
parafian, którzy są zapisani na Mszę Świętą w 
dniu tej właśnie Mszy Świętej, na który się za-
pisali przez naszą stronę internetową.  
Wszelkie inne spowiedzi tylko po uprzednim 
umówieniu się przez Biuro Parafialne  
w godzinach pracy biura. 

 

Serdeczne Bóg Zapłać za Zrozumienie! 

              
            Intencje na środowe  

Msze Św. zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie . 

Dziękujemy! 

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 cały 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 
S 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  
kos 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  
Uroćzystos ći Wszystkićh S więtyćh, ale takz e na inny 
dzien  listopada, dowolny i wybrany przez poszćzego l-
nyćh wiernyćh. 
 
Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych 
powodów nie mogą opuścić domu, będą mogły  
uzyskać  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 S więtego przed obrazem Pana Jezusa lub  
Najs więtszej Maryi Panny, poboz ne odmo wienie mo-
dlitwy za zmarłyćh, Ro z an ća, Koronki do Boz ego  
Miłosierdzia ćzy innej modlitwy za zmarłyćh lub podję-
ćie medytaćyjnej lektury jednego z fragmento w  
Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłyćh 
ćzy wypełnienie ućzynko w miłosierdzia poprzez  
ofiarowanie ćierpien  i niedogodnos ći swego z yćia  
Panu Bogu. 

I tym razem, ze smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o 
nowych obostrzeniach w 
Kościele.  W tym prawdzi-
wie ciężkim czasie,  
jesteśmy bardzo wdzięczni 
Parafianom, którzy przynoszą regularnie 
niedzielne ofiary i kopertki składająć je do 
skarbony mieszćząćej się w wejs ćiu do Biura  
Parafialnego. Ponad połowa Parafian ćzuje 
się odpowiedzialna za swą parafię i regular-
nie przynosi swą niedzielną ofiarę. Dlatego 
zwracamy się do wszystkich Parafian, aby 
kontynuowali wspieranie swojej parafii 
przez składanie ofiar, mimo obostrzeń i 
limitu osób w kościele. Nasza parafia musi  
funkcjonować mimo wielkiego kryzysu i  
opłacać na bieżąco wydatki. Ofiary moz na 
ro wniez  składać  za pomoćą karty kredyto-
wej, na stronie Archidiecezji Toronto.  
Trzeba tylko pamiętać , aby z listy parafii 
wybrać : St. Maximilian Kolbe Parish.  
 

Serdecznie  
Dziękujemy 

Wszystkim Naszym  
Darczyńcom!! 

 
 

WAŻNE !! POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY  
DO POMOCY NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA.  
POTRZEBNE SĄ MAKSIMUM DWIE OSOBY 

NA KAŻDĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ. 
Wolontariusze będą mieli  

zapewnioną obecność na Mszy Świętej. 
 

Po informacje prosimy dzwonić  
do Biura Parafialnego.  

Ze względu na pandemię, zbio rka na  
The Shepperd’s Trust Fund nie odbyła się.  

Arćhidiećezja Toronto zaćhęća, natomiast, naszyćh 
Parafian do kontynuaćji wspomagania parafii. Jes li 
ktos  ćhćiałby, mimo wszystko, wspomo ć emeryto-
wanyćh 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! 

Nowe Zasady  
Aktualizacja 

Decyzją Księdza Kardynała Thomas ‘a 
Collinsa w czasie pandemii KOŚCIÓŁ  
funkcjonuje z limitem 50 osób podczas 
Mszy Świętej, Sakramentu Chrztu,  
Sakramentu Małżeństwa oraz pogrzebu i 
nie wolno nam tego limitu przekroczyć. 
Oznacza to również, że nie zaciągamy 
grzechu ciężkiego nie będąc w niedzielę 
na Mszy Świętej,  w kościele, o ile uczest-
niczy się w niej  w inny, dostępny sposób.  
 

W tygodniu, Kościół jest  otwarty w ciągu 
dnia dla indywidualnej modlitwy, po 
Mszy Świętej, w godzinach 9:00 - 17:30. 
 

Aby uczestniczyć we Mszy Świętej trzeba  
się zapisać na listę, przez stronę interne-
tową. Osoby , które mają  zarezerwowaną 
intencję w tym dniu zobowiązane są 
skontaktować się z Biurem Parafialnym,  
z trzydniowym wyprzedzeniem, i poinfor-
mować biuro o liczbie osób z ich rodzin, 
które będą obecne wraz z nimi na Mszy 
Świętej.  Limit tych osób to 10.  Po więcej 
informacji prosimy dzwonić do biura.  
 
Osoby starsze, nie posiadające dostępu do 
Internetu proszone są o bezpośredni  
kontakt z Biurem Parafialnym. 
 

Ci, którzy się spóźnią na Mszę Świętą, 
mimo rezerwacji ,nie zostaną wpuszczeni 
do Kościoła, ponieważ na czas Mszy  
Świętej drzwi muszą być zamknięte.  
Nie można też przyjść na miejsce osoby 
zapisanej, która mimo rezerwacji nie 
przyszła na Mszę Świętą.  
 

MINISTRANCI - zapisy na służbę prowadzi  
Ojciec Tomasz  i są one obowiązkowe, aby 
służyć do Mszy Świętej. 
 
            Biuro parafialne jest dostępne  
        wyłącznie telefonicznie i e-mailowo  
               w godzinach urzędowania.  
 

Serdeczne Bóg Zapłać  

Za Zrozumienie!! 
 

Różaniec prowadzony przez Róże  

jest zawieszony 

UWAGA !! 
Osoby zainteresowane 
miodem sprzedawanym 

przez Młodziez ,  
proszone są o kontakt z 
Biurem Parafialnym.  
Miód Jasny jest juz   
dostępny, natomiast 

Miód Ciemny  
będzie dostępny wkro tće. 

 
905.848.2420  

Wielkie Bóg Zapłać za 
Wszelką Waszą Pomoc! 

Módlmy się, aby postęp  
w zakresie robotyki  

i sztucznej inteligencji  
zawsze służył istocie ludzkiej.  

Sztućzna inteligenćja znajduje się u podstaw epo-
kowej zmiany, kto rą przez ywamy.  
Robotyka moz e ućzynić  moz liwym lepszy s wiat, 
jes li będzie powiązana z dobrem wspo lnym. Bo 
jes li postęp tećhnologićzny zwiększa niero wnos ći, 
to nie jest to prawdziwy postęp. Przyszły rozwo j 
powinien być  ukierunkowany na poszanowanie 
godnos ći osoby i Stworzenia. Mo dlmy się, aby 
postęp robotyki i sztućznej inteligenćji był zawsze 
w słuz bie ćzłowieka… moz emy powiedzieć  “był 
ludzki”.  

Papież Franciszek  

Intencja Papieska  
na miesiąc listopad  

Informacja na temat kolekty 
buteleczek „ Change for Life,” 

rozdanych przez  
Grupę Pro - Life  

pojawi się niebawem.  


