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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJA 

KOŚCÓŁ DOMOWY  NA RZECZ PARAFII 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 32,7-11.13-14) 

Bóg przebacza grzesznemu ludowi  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-4.12-13.17 i 19) 
Wstanę i wrócę do mojego ojca.   

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 1,12-17) 

Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 15,1-32) 

Radość z nawrócenia grzesznika 

Miłosierdzie – imię Boga 

Zatrzymajmy się przed obrazem Boga, jaki się 

objawia w przypowieściach, aby lepiej pojąć misję 

zbawienia Jezusa Chrystusa jako Tego, który 

„przyjmuje grzeszników i jada z nimi” (Łk 15, 2). 

Każdy z nas się tu odnajdzie, ponieważ relacja  

z Jezusem objawia prawdę o nas samych. Wobec 

najświętszego Boga zawsze będziemy grzesznika-

mi, niegodnymi Jego przyjaźni. Ale grzesznikami 

miłowanymi bezgranicznie, których Jezus chce 

mieć blisko, przy jednym stole. Jego bliska obec-

ność zachęca i umożliwia pełne oddania i wdzięcz-

ności życie wiarą. Jednocześnie broni przed  

wykluczaniem innych z Bożej miłości. On każdego 

pragnie mieć blisko i nie chce, aby ktoś bał się 

Jego miłości. Boża radość z nawrócenia choćby 

jednego grzesznika może nam pomóc być bardziej 

miłosiernymi. 

Wielka jest radość w Twoim sercu, najlepszy nasz 

Ojcze, kiedy możesz okazać mi swoje miłosierdzie. 

Pozwól mi doświadczać tej radości, kiedy czynisz 

mnie narzędziem Twojego miłosierdzia. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ 

PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  

z okazji 40 rocznicy założenia naszej parafii. Piel-

grzymka odbędzie się w dniach od 20 do 28 paź-

dziernika. Odwiedzimy Górę Tabor, Nazaret, Kanę 

Galilejską, Jeziora Galilejskie, Górę Błogosła-

wieństw, Qumran, Górę Oliwną, Ogród 

Oliwny, odprawimy Drogę Krzyżową 

idąc śladami Chrystusa, będziemy 

również przy Grobie Dawida, Ścianie 

Płaczu, w Betlejem, w kościele Zaśnię-

cia Matki Bożej jak również jeden dzień 

spędzimy nad Morzem Martwym.   

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

prosić Mirę. 

Poniedziałek 16 września  

8:00        za śp. Tomasza Ujda  - mama  

19:00      za śp. Mieczysława, Anastazję, Stanisława,  

                 Annę i zmarłych z rodziny Pujdak -  

                 od synów z rodz. 

                 dziękczynna z okazji rocznicy ślubu Zofii  

                 i Kazimierza  

                 dziękczynna z okazji 30 rocznicy ślubu  

                 Krystyny i Jana Prymicz z prośbą o opiekę  

                 Matki Boskiej i potrzebne łaski  

Wtorek 17 września  

8:00         za śp. Andrzeja Gilowski i śp. Marię 

                 i Eugeniusza Kaczanowskich  

19:00      dziękczynna z okazji 11 urodzin Weroniki 

                 Strama   

                 za śp. Piotra ( 5 rocz. śm ) 

Środa 18 września  

8:00           za śp. Teonię i Czesława Kapustka  

                   i śp. Tadeusza i Zofię Sowińskich  

                   za śp. Bronisławę Majewską ( 1rocz.śm) 

19:00        Intencje zbiorowe  

Czwartek 19 września  

8:00          za śp. Józefę i Władysława Bobka -  

                  córka Teresa z rodziną 

19:00 za śp. Helenę i Władysława Rebizak  

                  i zmarłych z rodziny Rebizak, Szymczuk  

                  i Mazur - rodzina Wojnarowicz  

                  z prośbą o potrzebne łaski dla dzieci  

                  w nowym roku szkolnym  

Piątek 20 września  

8:00         za śp. Izabelę Sobkowicz - mąż z dziećmi 

                  za śp. Helenę i Jana- córka z rodziną 

19:00       z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

                  Boże dla Mateusza - rodzice  

                  za śp. Sebastiana Martynowskiego  

                  i śp. Bogusława Martynowskiego -  

                  Barbara i Brian z rodziną 

                            Sobota 21 września  

8:00         dziękczynna z prośbą o dalsza opiekę 

                 Bożą z okazji urodzin Bożeny - przyjaciele 

12:30      Ślub; Anna Kus i Ian Karvelas 

14:00      Ślub: Julia Todorski i Jeffrey Vincent  

15:30      Ślub: Agnieszka Wakulewicz i Matthew  

                           Bancerz 

17:00      za śp. Józefa, Herminę i Jacka Kuś -  

                 rodzina 

19:00      dziękczynna z okazji 3 rocznicy ślubu  

                 Karoliny i Adama, z prośbą o potrzebne  

                 łaski dla nich i ich rodziców 

Niedziela 22 września 

8:00         za śp. Mieczysława i Genowefę Lewickich  

                 - syn 

9:30         za śp. Janinę Kuliński i zmarłych z rodziny 

                 Kulińskich - córka 

                 W intencji Centrum Jana Pawła II z okazji 

                 25 rocznicy powstania  

11:00      dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu   

                 Ireny i Jana Urbanowicz  

13:00      za zmarłych z rodziny Długopolskich  

                 i Miętus   

14:30      za śp. Jerzego i Karola Rogowskich  

                 i śp. Jana i Helenę Gryglik 

19:00      za śp. Edwarda Kuziora ( 11 rocz. śm. ) 

                 żona z rodziną 

    PIELGRZYMKA 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 49 

                  CHRZTY 

                                      
Barbara Bernecki   

córka Anety i Rafała  

                                      

Emma Kamila Kołodziej  

córka  Ashley i Jerzego   

                                      

Łukasz Romek Kozakiewicz  

syn Emilie i Bartłomieja  

 

Julia Monika Maleszyk  

córka Moniki i Kamila  

 

Lilianna Dec  

córka Anny i Michała  

ŚLUBY  

Natalie Towarek  

córka Kazimiery i Tomasza  

Paul Jacob Grzelak syn Elizabeth i Marka 

 

Angelika Bednarczyk  

córka  Lucyny i Dariusza  

Rafał Woźniak syn Jadwigi i Mariana  

 

Anna Nina Kus  

córka Niny i Edwarda   

Ian Karvelas syn Vasilicky i Therodore’a 

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI  

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA KATECHEZĘ 

Zapisy na katechezę dla dzieci i młodzieży ze szkół katolic-

kich, publicznych i prywatnych przygotowujących 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 garni-

turach) 

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

rach) 

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

Bierzmowanie 

21 marca 2020 r. (po angielsku). 

 

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 4- 6 LAT  

NA KATECHEZĘ DOBREGO PASTERZA. 

 

W poniedziałki od 10.00- 11.00 

w soboty od 13.00-14.00 lub 14.00-15.00 

zapisy - tak samo jak na katechezę. 

Zajęcia prowadzi s. Karolina. 

Zapisy na Katechezę 

WKRÓTCE  

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 parafialnym. 

Tel. 905 848-2420 

Grupa pro-life po raz kolejny zaprasza do 
wsparcia akcji 'Change for Life'. Buteleczki są 
rozdawane po wszystkich Mszach Ś w. Wasze drob-
ne ofiary wrzucane do tych ‘skarbonek z ycia’ umoz -
liwią organizację wielu inicjatyw promujących 
kulturę z ycia i walki o to aby zło aborcji i eutanazji 
zostało powstrzymane. Kaz da, nawet najmniejsza 
ofiara złoz ona na ten cel, przełoz y się na konkretne 
dobro, kto re będzie mogło zaistniec  włas nie dzięki 
wam! Buteleczki będą zbierane pod koniec  

listopada. 

GRUPA PRO LIFE  

Bankiet 40 lecia 
Z okazji jubileuszu 40 lecia powstania 
naszej parafii 19 października, w sobotę, 
w Centrum Jana Pawła II, jest organizowany 
uroczysty bankiet. Bilety w cenie $60; w tym 
smaczna kolacja, wiele atrakcji i po oficjalnej 
częs ci odbędzie się zabawa. Bilety juz  wkro t-
ce do nabycia, lub moz na je rezerwowac  w 
biurze parafialnym. 

 Serdecznie Zapraszamy.  

Młodsze grupy w s rodę, o 18:30;  
Ś rednia grupa w s rodę, o 19:80; 
Śtarsza grupa w czwartek, o 19:30; 
               Do 19 września / Sala parafialna 

                   Kongres Polonii Kanadyjskiej  
                            okręg Mississauga  
serdecznie zaprasza na zabawę 'Pożegnanie 
Lata', w sobotę 21.09.2019, w Centrum im. 
Jana Pawła II, z kto rej docho d przeznaczony jest 
na działalnos c  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 Centrum  

ZAPRASZAMY i prosimy o poparcie 

                          

Punktem kulminacyjnym naszych przygotowań do 

obchodów jubileuszu 40 lecia naszej parafii będą 

rekolekcje maryjne, zawierzenia Najświętszej 

Maryi Pannie, przygotowujące do całkowitego 

ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce 

Maryi. Ofiarujemy naszą parafię, nasze rodziny i 

nas samych. Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 

28 września, a skończą się w piątek, 4 październi-

ka. Uroczyste ofiarowanie się Matce Najświętszej 

odbędzie się w niedzielę, 6 października w czasie 

Mszy św. o godz. 11:00, którą odprawi ks. bp. 

Wiesław Śmigiel z Torunia. Piątek, 4 października, 

będzie dniem pokutnym, kontynuacją Wielkiej 

Pokuty oraz dniem Polski i Polonii pod krzyżem 

Chrystusa w naszej parafii. Okazja do spowiedzi od 

godz. 4:00 - do 8:00 PM. O godz. 9:00 PM  

odbędzie się apel pod krzyżem misyjnym oraz akt 

ekspiacyjny za nasze grzechy.   

       ZAPISY DO ZESPOŁU RADOŚĆ-JOY 

REKOLEKCJE I KONCERT  

      REKOLEKCJE MARYJNE 

                  Spotkanie Komisji Kościelnej,  

a więc panów i pań, którzy odpowiedzialni są 

między innymi za zbieranie niedzielnej składki 

odbędzie się w piątek, 27 września po wieczornej 

Mszy św. Zapraszamy również wszystkich, którzy 

chcieliby się dołączyć do Komisji Kościelnej. 

ZAPISY NA MINISTRANTÓW –  

WRZESIEŃ 2019! 
Od dzisiaj, do końca września ruszają zapisy do 

ministrantów. Serdecznie zapraszamy chłopców i 

dziewczęta po I Komunii Świętej do służby litur-

gicznej. Bycie ministrantem to służba Panu Jezu-

sowi, a także dojrzewanie ludzkie, uczenie się 

odpowiedzialności, porządku, budowanie relacji i 

rozwój wiary i przyjaźni z Jezusem.  

Już teraz zapisz swoje dziecko! Zapisy u opiekuna 

o. Pawła, po każdej Mszy św. niedzielnej, w zakry-

stii oraz w tygodniu w biurze parafialnym.  Pierw-

sze spotkanie organizacyjne dla ministrantów i 

rodziców  odbędzie się w: 

piątek 27 września o 20:00  

w Sali parafialnej! 

Witamy serdecznie w naszej parafii o. Toma-

sza Jarosza OMI. O. Tomasz urodził się w 

Drezdenko (Ziemia Lubuska), gdzie wycho-

wał się wraz z dwiema siostrami jako trzecie 

dziecko Waleriana i Marii. Tam też pobierał 

nauki. W 2003 roku wstąpił do Nowicjatu, a 

po roku złożył pierwsze śluby w Zgromadze-

niu by kontynuować formacje w WSD, w 

Obrze, gdzie 29 maja 2010 roku otrzymał 

święcenia kapłańskie. Dwa lata posługiwał 

jako wikariusz w Lublińcu. Po rocznej forma-

cji misyjnej w Warszawie wyjechał na misje 

do Gwatemali i Chile gdzie posługiwał 3,5 

roku. Od 2017 pracował w Edmonton.  

Serdecznie witamy i życzymy obfitości  

Bożego błogosławieństwa w posłudze w na-

szej parafii.  

SERDECZNIE WITAMY  

Dzisiaj odbywa się w sali parafialnej Kiermasz 
Grup parafialnych. Zadaniem kiermaszu jest 

przybliz enie działalnos ci grup parafialnych. Moz -
na podejs c  do stoliko w, porozmawiac  o celu  

i charyzmacie grup prezentujących się,  
a co najwaz niejsze od razu zapisac  się. 

W niedzielę, 29 września o godz. 8:00 PM  
będzie pokazany w naszej parafii film 
„Unplanned”(Niezaplanowana), kto ry odnio sł 
wielki sukces w Śtanach Zjednoczonych.   
Film oparty jest na bestsellerze Abby Johnson 
‘Unplanned’: dramatycznej i prawdziwej historii 
byłej liderki Planned Parenthood. Ksiąz ka ukazała 
się w roku 2010 i opisuje nawro cenie byłej  
dyrektor Planned Parenthood. Unplanned porusza 
temat aborcji, jak ro wniez  temat aborcji farmako-
logicznej, pokazując, we wstrząsający sposo b,  
z e jej ofiarami są  zaro wno dziecko, jak i matka.  

Zapraszamy – wstęp wolny! 

Wszystkie Organizacje i Grupy Parafialne  

proszone są o nie palenie świec woskowych  

podczas spotkań w salkach parafialnych ze 

względów bezpieczeństwa. 

Podczas REKOLEKCJI zajęcia w sali parafialnej są odwołane dla wszystkich grup. 

Adoremus wznawia działalnos c  po wakacjach od 
spotkan  z Jankiem Budziaszkiem, 19-22 wrzes nia 
2019.  Pierwszy Wieczór Uwielbienia z Maryją 
27 września.   

W sobotę 21 września o godz. 20:00 serdecznie 
zapraszamy na KONCERT z okazji 40-lecia 
Parafii Św. Maksymiliana Kolbe inspirowany 
rzeszowskim koncertem Jednego Serca Jedne-
go Ducha. Koncert poprzedzony będzie progra-
mem rekolekcyjnym pt.  „Każdy człowiek jest 
darem Bożym i jest w czymś najlepszy na świe-
cie”.  Konferencje oparte na tajemnicach ro z an ca 
wygłosi Jan Budziaszek – ewangelizator i s wiecki 
rekolekcjonista - po Mszy s w. wieczornej 19 i 20 
wrzes nia. W niedzielę 22 września po Mszach 
s w. będzie moz liwos c   spotkania z Janem  
Budziaszkiem i zakupienia ksiąz ek jego autorstwa. 
Szczegółowe informacje na plakacie przy wej-
ściu do kościoła. 

                                   ZAPRASZAMY  
 

RCIA - ZAPISY 
RCIA to program inicjacji chrzes cijan skiej 
dla oso b dorosłych ( 19+ ).Pierwsze spotka-
nie odbędzie się w s rodę, 2 października, o 
godzinie 19:30. Zapisy w biurze parafialnym. 

Spotkanie Lektorów i Szafarzy  
sobota, 28 września, o godzinie:  

10:00 


