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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJĄ  

RYCERZE MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANEJ  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

WKRÓTCE ZAPISY NA KATECHEZĘ 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 3,17-18.20.28-29) 

Bóg miłuje pokornych  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 68,4-7.10-11) 

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.   

 

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 12,18-19.22-24a) 

Stare i nowe przymierze  

 

EWANGELIA (Łk 14,1.7-14) 

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się  

poniża, będzie wywyższony  

Pokora w cenie 

 

Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce 

nauczyć swoich uczniów  

wszystkich epok.  

Dzisiejsza lekcja brzmi:  

„Kto się wywyższa, będzie poniżo-

ny” (Łk 14, 11). Pokora jest jedną  

z podstawowych cech chrześcijanina.  

Jezus potwierdził to całym swoim życiem.  

Maryja przy zwiastowaniu określiła siebie  

Służebnicą Pańską. Święty Paweł napominał  

Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe”  

(Rz 12, 16). Dlaczego mam zapominać  

o sobie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli nie postawię 

Boga i drugiego człowieka w centrum swojego 

życia, zmarnuję je. Pycha będzie kazać mi wierzyć, 

że jestem najważniejszą osobą i wszystko ma być 

podporządkowane mnie., z Bogiem włącznie. Wia-

ra musi być budowana na prawdzie. Stąd,  

św. Teresa określała pokorę jako kroczenie w 

prawdzie. A prawda jest taka, że Jezus przyszedł 

na świat jako wyzwalająca, bezinteresowna miłość. 

W tym mam Go naśladować, a bezinteresowność 

powinna się stać towarzyszką mojego myślenia i 

działania. 

 

 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  

z okazji 40 rocznicy założenia naszej parafii. Pielgrzymka 

odbędzie się w dniach od 20 do 28 października. Odwie-

dzimy Górę Tabor, Nazaret, Kanę Galilejską, Jeziora 

Galilejskie, Górę Błogosławieństw, Qumran, Górę Oliwną, 

Ogród Oliwny, odprawimy Drogę Krzyżową idąc śladami  

Chrystusa, będziemy również przy Grobie Dawida, Ścianie 

Płaczu, w Betlejem, w kościele Zaśnięcia Matki Bożej jak 

również jeden dzień spędzimy nad Morzem Martwym.   

Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683, wew. 427, prosić 

Mirę. 

Poniedziałek 2 września  

8:00       dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

                o rozeznanie drogi życiowej dla Konrada -  

                mama  

19:00     za śp. Bronisławę i Kazimierza Obłąk - rodz. 

                za zmarłych z rodziny Wachowskich - rodz. 

                za śp. Krystiana Brudek  

 

Wtorek 3 września  

8:00         za śp. Ireneusza i Krzysztofa Woś - Emilia  

                  z rodziną 

19:00      z prośbą o błogosławieństwo Boże i  

                 potrzebne łaski dla Laval Leunghu Ng  

                 za śp. ojca, Bogusława Uleckiego - syn  

                 i córka z rodz. 

 

Środa 4 września  

8:00          w intencji Magdy i Dominika - mama  

                  za śp. Wandę Kwiatkowski ( 10 rocz. śm ) 

                  - rodz. 

19:00        Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 5 września  

8:00          dziękczynna z okazji urodzin Dominika z   

                   prośbą o dary Ducha Świętego  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

                  konsekrowanych z prośbą  

                  o Boże błogosławieństwo - Apostolat 

                  Złota Róża  

                  za śp. Eugenię i Stefana Leonczuk -  

                  synowa Danuta 

                   

Piątek 6 września  

8:00         za śp. Antoniego Szywałę - brat z rodz. 

                  dziękczynna z okazji ślubu Magdaleny  

                  i Andrzeja z prośbą o łaski i dary Ducha 

                  Świętego na wszystkie lata  

10:00        za zmarłych rodziców Stefanię  

                  i Władysława - córka z mężem 

19:00       za śp. Bogdana Kawala - żona Maria z  

                  rodz. 

    Sobota 7 września  

8:00         w intencji Rodziny Różańca Świętego  

                 i Rycerzy Niepokalanej  

12:30      Ślub - Julia Siuda i Daniel Norris 

17:00      za śp. Krystynę Goc ( 6 rocz. śm. ) - mąż 

19:00      za śp. Walenty Siuda i Eddy Niedziela -  

                 Jan i Jadwiga  

 

Niedziela 8 września 

8:00         za śp. Sabinę Cwalińską ( 18 rocz. śm. ) -  

                 mąż z córkami  

9:30         za śp. Józefa Taborowski ( 13 rocz. śm.) -  

                 żona z dziećmi  

11:00      W intencji Harcerzy i Harcerek z prośbą o   

                 Boże błogosławieństwo na rozpoczynający  

                 się rok harcerski 

13:00      za zmarłych z rodziny Kozioł i Misina -   

                 Ryszard z rodziną 

14:30      za śp. Józefa Jarosza ( 3 rocz. śm. ) - córka  

                 z rodziną 

19:00      za śp. Marek Król - Magda z dziećmi,  

                 rodzina i przyjaciele 

    PIELGRZYMKI 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 47 

Ogród Różańcowy 

Informujemy, ze wszystkie stacje Drogi  

Krzyżowej oraz Stacje Różańcowe  

w Ogrodzie Różańcowym; w sumie 

30 stacji; zostały odnowione oraz 

zakonserwowane. Były już  

w bardzo złym stanie ponieważ od 

kilkunastu lat nie były one odna-

wiane. Koszt odnowienia każdej 

stacji wyniósł $400, to w sumie $12,000.  

Pozostał jeszcze do odnowienia krzyż.  

 

Chcielibyśmy podziękować rodzinom, które złoży-

ły ofiarę na odnowienie Stacji Drogi Krzyżowej  

i Tajemnic Różańca. 

Serdecznie Bóg Zapłać 

 

     REMONTY                    CHRZTY 

                                     Victoria Daria Durak  

        córka Azadouhy i Seweryna 

                                      

John Furczon 

syn Marii i Piotra  

ŚLUBY  

 

  Justyna Katarzyna Iskat  

córka Iwony i Kazimierza  

Bartłomiej Mateusz Kupiec syn Wioletty i Zdzisława 

 

Aneta Dorota Brachacz  

córka Antoniny i Stanisława  

Jakub Dobiesław Hawrylewicz syn Janiny i Bolesława 

 

Victoria Zofia Figaj  

córka Zofii i Eugeniusza  

Carlo Tobias Espinosa syn Edyty i Gary’ego  

Rodzina Różańca św. organizuje 1-dniowa 

pielgrzymkę do Buffalo w dniu 08 wrze-

śnia. W programie zwiedzanie Amerykań-

skiej Fatimy, Katedry św. Józefa oraz bazy-

liki Matki Bożej Zwycięskiej. 

Informacje i zapisy: 

Teresa      905-495-7035 

Wiesława 416-799-2122  

KOMUNIKAT 

KOMUNIKAT FUNDUSZU  

WIECZYSTEGO MILENIUM POLSKI  

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

Zarząd Funduszu Wieczystego  

Milenium Polski Chrześcijańskiej  

informuje, że dotacje przyznawane są 

dwukrotnie w ciągu roku.  Składanie 

podań odbywa się przez obowiązkowe wypełnie-

nie formularzy znajdujących się na stronie inter-

netowej www.millenniumfund.ca 

W październiku przyznawane są stypendia stu-

denckie, o które mogą ubiegać się studenci pol-

skiego pochodzenia którzy ukończyli pierwszy rok 

studiów, studiujący na wyższych uczelniach kana-

dyjskich. Obowiązuje wypełnienie (kompletne) 

formularza. Termin składania podań mija 15 

września.  Wszystkie podania oraz kompletnie 

wypełnione formularze należy przesłać do biura 

Milenium pocztą zwykłą nie poźniej niż 15-go 

września.   

Kiermasz Grup Parafialnych  

Rada Parafialna zaplanowała na 15 września, w 

niedzielę, Kiermasz Grup Parafialnych. Na czym to 

polega? Otóż zapraszamy grupy parafialne, aby 

przygotowały sobie stanowisko w sali parafialnej 

wraz z plakatami i informacjami o ich działalności, 

oraz aktywnie zapraszali parafian do udziału w 

poszczególnych grupach i organizacjach. 

Grupy, które chcą wziąć  udział w kiermaszu,  

proszone są o kontakt z o. Pawłem. 

Parafia św. Maksymiliana Kolbe  

w Mississauga 

Zaprasza  

na trzydniowe spotkanie rekolekcyjne  
z Janem Budziaszkiem; 19-21 września 2019, 

oraz na rekolekcje maryjne przygotowujące nas do 

jubileuszu 40 lecia parafii; w dniach od 28 września 

do 5 października. 

Szczegóły wkrótce. 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek 

miesiąca. Spowiedź od godz. 18:00.  

Również w tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek oraz sobota miesiąca,  

nabożeństwa według stałego programu. 

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA KATECHEZĘ 

Zapisy na katechezę dla dzieci i młodzieży ze szkół 

katolickich, publicznych i prywatnych przygotowują-

cych się do Pierwszej Komunii Świętej (klasa 2) i do 

Bierzmowania (klasa 7), odbędą się 15 września po 

wszystkich Mszach św. w sali parafialnej oraz 23-27 

września ,w godz.18:00 – 20:00 w Salce Dobrego 

Pasterza. Proszę przynieść kopię Metryki Chrztu oraz 

$100. 

OGŁOSZENIE ODNOŚNIE DAT KOMUNII  

i BIERZMOWANIA 

 

Pierwsza Komunia Święta 

9 maja 2020 r. (po angielsku; dzieci w sukienkach 

i garniturach) 

10 maja 2020 r. (po polsku; dzieci w sukienkach i 

garniturach) 

17 maja 2020 r. (po polsku; dzieci w albach) 

 

Bierzmowanie 

21 marca 2020 r. (po angielsku). 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na 

www.kolbe.ca w zakładce „Liturgia i Sakramenty”. 

Spotkanie popielgrzymkowe dla uczestników Pieszej 

Pielgrzymki do Midland odbędzie się 8 września  

w naszej parafii. W programie Msza św. dziękczynna 

o 14:30, a po niej film oraz biesiadowanie w sali 

parafialnej.  

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do  

przyniesienia przekąsek na wspólny stół.  

SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE  

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafial-

nej o. dr. Sergiusza Nizińskiego, karmelitę Bosego 

z  Poznania, egzorcystę.  O. Niziński jest również 

zastępcą przeora oraz Magistrem Kleryków  

w seminarium Karmelitów Bosych. W czasie wie-

czornych konferencji poruszy on bardzo interesują-

ce tematy, które są wymienione poniżej. Serdecz-

nie zapraszamy. Ofiary składane dzisiaj do ko-

szyczków dla ubogich przeznaczone są dla nasze-

go gościa o. Sergiusza Nizińskiego. 

We wtorek, z powodu spotkania z egzorcystą, nie 

będzie Mszy św. w j. angielskim. 

Niedziela, 1 września, 2019: 
„Władza Chrystusa i jego uczniów nad szatanem.” 

Poniedziałek, 2 września, 2019: 
„Dlaczego istnieją grzechy, myśli, uczucia, od któ-
rych nie możemy się uwolnić? Związanie duchowe.” 

Wtorek, 3 września, 2019: 
„Dręczenia i choroby wywołane przez szatana. Jak 
się przygotować do uwolnienia spod jego wpływu?” 

Zapraszamy                                         

Żegnamy dzisiaj ks. prof. Norberta Pikułę i dzięku-

jemy mu za piękną pomoc duszpasterską w okre-

sie wakacyjnym. Ks. Norbert pomagał nam przez 

ostatnich 7 tygodni. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni 

za jego pomoc i życzymy mu obfitości Bożego bło-

gosławieństwa w jego pracy pedagogicznej na 

uniwersytecie w Krakowie.  

Serdeczne Bóg Zapłać 

Fundacja Maximiliana Kolbe Polskie Centrum Kul-
tury im. Jana Pawła II zaprasza na uroczysty obiad  
z okazji25 lecia powstania Polskiego Centrum Kultu-
ry im. Jana Pawła II, w niedzielę 22 września,  
o godz. 11:00 rano, w Polskim Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II. W programie artystycznym wystą-
pią: Zespół Pieśni i Tańca Lechowia, Kinga Mitrow-
ska, Kabaret pod Bańką i Kwartet smyczkowy. Bilety 
w cenie $60 do nabycia w biurze Centrum JP2. Msza 
św. o 9:30 AM w kościele św. Maximiliana Kolbe. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE  

Centrum Jana Pawła II poszukuje kandydata na 

pozycje barman/ barmanka. Osoba ubiegająca się 

na w/w stanowisko powinna posiadać certyfikat 

SmartServe, umiejętność komunikowania się z 

klientem, znajomość j. angielskiego i j. polskiego 

jest wskazana. Po więcej informacji prosimy o kon-

takt pod tel: 905-306-9900. 

W niedzielę 8 września, po Mszy św., o godz. 11:00 

rano, odbędzie się w sali parafialnej spotkanie z 

panem Piotrem Naimskim, sekretarzem stanu w 

KPRM, pełnomocnikiem rządu Polski do spraw 

nfrastruktury energetycznej oraz z ministrem  

Antonim Macierewiczem, byłym Ministrem Obrony 

Narodowej. 

ZAPRASZAMY 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
w j. angielskim 
rozpoczyna się  

14 października o godz. 20:00. 
Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki; 14, 21, 
28 paz dziernika oraz 4, 11, 17 i 25 listopada. 
Koszt $100 od pary. Zapisy w biurze parafial-
nym. 

Tel. 905 848-2420 

DZIŚ ŻEGNAMY  WITAMY SERDECZNIE  

HARCERSTWO ZHP - ZAPISY 

Zapisy do szczepu Wigry i Wieliczka odbędą 

się 3, 4, i 5go września od 18:00 – 20:00, 

w Centrum Jana Pawła II.  Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Mississauga 

serdecznie zaprasza na zabawę 'Pożegnanie Lata', 

w sobotę 21.09.2019, w Centrum im. Jana  

Pawła II, z której dochód przeznaczony jest na 

działalność Kongresu. Wspaniała kolacja z winem 

przygotowana przez p. Jana Gromadę, loteria, a 

bawimy się z gorącą orkiestrą ‘KOMPOT’ . 

 

Bilety $55,  Leszek: 416-804-7182 oraz w Cen-

trum – ZAPRASZAMY  i prosimy o poparcie! 

WKRÓTCE ZABAWA - ŻEGNAMY LATO 

ODPUST MARYJNY 
04 - 08 września, 2019 r., w Parafii  

Św. Eugeniusza de Mazenod,  
w Brampton  

ku czci Pani Ludźmierskiej  
Matki Pocieszenia  

Królowej Polonii Kanadyjskiej 
Po więcej informacji w sprawie tegorocznego 
Programu Uroczystos ci proszę dzwonic   
                   pod numer:  905.451.1422 

Komisja Kościelna - spotkanie; w piątek, 27 września, po wieczornej Mszy św.  
Zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby się dołączyć do Komisji Kościelnej. 


