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NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJA 

PRO LIFE NA RZECZ PARAFII 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Am 8,4-7) 

Bóg ukarze gnębicieli ubogich  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 113,1-2.4-6.7-8) 

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego. 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 2,1-8) 

Wspólne błagania za wszystkich ludzi  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 16,1-13) 

Przypowieść o nieuczciwym rządcy  

Zarządca, nie właściciel; 

Bogactwo często utożsamiane jest ze 

szczęściem. Wielu myśli, że posiadając 

obfitość dóbr, o nic nie musi się troszczyć. 

Chęć ich posiadania staje się więc często 

głównym celem życia. W tej filozofii życia 

chętnie powierzamy nasze dobra tym, któ-

rzy obiecują ich szybkie i duże pomnożenie. 

W ten sposób wyrażamy im nasze zaufanie. 

Doświadczenie życiowe mówi, że nie zaw-

sze jednak dobrze na tym wychodzimy. 

Dzisiaj Jezus chce uświadomić każdemu z 

nas, że wszystko w naszym życiu jest Bo-

żym darem. Wielkie zaufanie ma do mnie 

Bóg, kiedy powierza mi dar życia, talenty, 

odpowiedzialność za bliskich, a może za 

wielu innych. Te wszystkie dary nie mogą 

mi absolutnie przesłonić Dawcy. Nie mogę 

zapominać, że służę jedynie Bogu. Wieczor-

na modlitwa jest dobrą chwilą, abym jako 

zarządca zdał sprawę Właścicielowi z tego, 

co mi powierzył, a zwłaszcza z tego, czy 

wszystkim, co mi powierzył, służę Jemu.  

I podziękował za Jego zaufanie. 

 

Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, którą 

tak hojnie mnie obdarowujesz. Dziękuję Ci 

za zaufanie. Chcę posługiwać się zgodnie z 

Twoją wolą tym, co mi powierzasz. 

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 23 września  

8:00         za śp. Antoniego Dreckiego ( 37 rocz.) -  

                 córka z rodziną  

19:00      za śp. ojca, Józefa Stefanka ( 2 rocz.) -  

                 córka Iwona z rodz. 

                 za zmarłych z rodziny Kurek i Solarz - 

                 Leszek z rodziną 

 

Wtorek 24 września  

8:00          dziękczynna z okazji urodzin Agnieszki  

                  z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo  

19:00       z prośbą o Boże błogosławieństwo  

                  i o opiekę Bożą dla Margaret Leung Hung 

                  za śp. Adolfa Rygiel - Helena Szalony 

 

Środa 25  września  

8:00          za śp. Stanisława Szewczyka ( 4 rocz. śm) 

                  - córka z rodziną 

                   za śp. Katarzynę i Romana Płatnes  

                  – siostra 

                   za dusze w czyśćcu cierpiące  

19:00        Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 26 września  

8:00          za śp. Ninę i Juliana Smolenskich  

                   - Bożena 

19:00 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla  

                  córki Moniki - rodzice 

                  za śp. Helenę Błaziak - córka z rodziną  

                   

Piątek 27 września  

8:00          za śp. Antoniego Maksimowskiego - syn 

                   Edward z rodziną 

                  dziękczynna z okazji 26 rocznicy ślubu 

                  Małgorzaty i Józefa Dymon  

19:00       dziękczynna z okazji urodzin O. Pawła  

                  Pilarczyka 

                  za śp. Leonardę i Władysława Kowalczuk  

                   - rodzina Szuber  

                                                                                 

Sobota 28 września  

8:00          za śp. Ewę Chabowską - córka z rodziną 

14:00       Ślub: Justyna Iskat i Bartłomiej Kupiec 

15:30       Ślub: Aneta Brachacz i Jakub Hawrylewicz 

17:00       za śp. Romualda Magda Łazarski  

                  ( 1 rocz. śm. ) - rodzina i przyjaciele 

19:00       za śp. Mariannę i Stanisława Osinskich 

                  i za śp. Zofię Kuberczyk   

 

Niedziela 29 września 

8:00         za śp. rodziców; Władysławę i Stanisława  

                 Rygiel - córka  

9:30         za śp. Marię i Józefa Bajon - wnuczki 

11:00      za parafian i dobrodziejów 

13:00      za śp. Tadeusz Milewskiego - żona i dzieci 

14:30      z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo   

                 Boże i dary Ducha Świętego dla Marcina,  

                 Moniki, Daniela i Tomasza - rodzice  

19:00      dziękczynna w dniu urodzin Marka -  

                 koleżanka  

    PIELGRZYMKA 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 50 

CHRZTY 

                                                                           
Lena Maya Działek  

córka  Elizy i Mariusza  

                                      

Julia Gabriela Fesz 

córka  Izabeli i Grzegorza 

 

Jacob Daniel Michalik 

syn Angeliki i  Daniela  

 

Isabella Tegan Paulino 

córka Katarzyny i Jeffrey’a 

ŚLUBY  

Joanna Kamila Ruta  

córka Janiny i Mirosława  

Marek Stefan Reitmeier syn Krystyny i Stanisława  

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 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 włą-
czenia się w międzynarodowy łańcuch modli-
twy w obronie życia nienarodzonych - 40 dni dla 
z ycia - jedna godzina twojej modlitwy moz e ocalic  
ludzkie z ycie! Akcja modlitewna trwa kaz dego dnia 
od 25 września do 3 listopada włącznie. Nasza 
Parafia jest zaproszona aby w sposo b szczego lny 
modlic  się w kaz dą niedzielę pomiędzy 7am-7pm. Z 
uwagi na tzw. „bubble zone”, modlimy się po połu-
dniowej stronie Queensway, 50 metro w na zacho d 
od Confederation Pkwy. Więcej informacji na stro-
nie:  

www.40daysforlife.com/mississauga 
 

Grupa pro-life zaprasza również do wzię-
cia udziału w Life Chain - godzinie modli-
tewnego czuwania na ulicach naszego miasta, 
jako publicznego s wiadectwa o s więtos ci 
z ycia od momentu poczęcia do naturalnej 
s mierci. W tym roku, modlimy się przy  
Cawthra/Meadows (koło kos cioła),  
w niedzielę 6 października, pomiędzy  
2-3pm. 

 
ZAPRASZAMY  

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 są juz  na-
bycia w sali parafialnej, lub w biurze para-
fialnym. Zachęcamy, aby każda grupa pa-
rafialna nabyła stolik na bankiet, a duże 
organizacje przynajmniej dwa stoliki.  

 Serdecznie Zapraszamy.  
 

         Punktem kulminacyjnym naszych przygoto-

wań do obchodów jubileuszu 40 lecia naszej para-

fii będą rekolekcje maryjne, zawierzenia Najświęt-

szej Maryi Pannie, przygotowujące do całkowitego 

ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce 

Maryi. Ofiarujemy naszą parafię, nasze rodziny i 

nas samych. Rekolekcje rozpoczną się w przyszłą 

sobotę, 28 września, a skończą się w piątek 4 

października. Rekolekcje prowadzić będzie misjo-

narz z Polski, o. Grzegorz Pawluś OMI. Uroczyste 

ofiarowanie się Matce Najświętszej odbędzie się w 

niedzielę, 6 października w czasie Mszy świętej  

o godz. 11:00, którą odprawi ks. bp Wiesław Śmi-

giel z Torunia, on również wygłosi Słowo Boże. W 

tym dniu o godz. 11:00 na Msze św. wchodzimy 

procesyjnie z chorągwiami. 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. Będą dodatkowi kapłani 

do pomocy w konfesjonale.  O godz. 8:30 PM 

odbędzie się apel pod krzyżem misyjnym oraz akt 

ekspiacyjny za nasze grzechy.  W razie niepogody 

pozostaniemy w kościele.                 

 

ZAPISY NA MINISTRANTÓW/WRZESIEŃ ! 

      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. 

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej od stro-

ny kuchni.  

 

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! 

W niedzielę, 29 września o godz. 8:00 PM  
będzie pokazany w naszej parafii film 
„Unplanned”(Niezaplanowana), kto ry od-
nio sł wielki sukces w Stanach Zjednoczo-
nych.  Film oparty jest na bestsellerze Abby 
Johnson ‘Unplanned’: dramatycznej i praw-
dziwej historii byłej liderki Planned Paren-
thood. Ksiąz ka ukazała się w roku 2010 i 
opisuje nawro cenie byłej dyrektor Planned 
Parenthood. Unplanned porusza temat abor-
cji, jak ro wniez  temat aborcji farmakologicz-
nej, 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. 

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. 

CZWARTY  PIĄTEK –  
WIECZÓR UWIELBIENIA Z MARYJĄ 

Wspólnota ADOREMUS serdecznie zaprasza Cię 
na Wieczór Uwielbienia z Maryją  w każdy 
czwarty piątek miesiąca po Mszy św. wieczor-
nej.  W programie:  kontemplacja z Maryją – Matką 
Zawierzenia, katecheza, radosne uwielbienie Boga, 
adoracja i indywidualne błogosławien stwo Naj-
s więtszym Sakramentem.   

Przyjdź i zaproś innych. 27 września 2019

     

Dzisiaj w sali parafialnej można nabyć 
książki autorstwa Jana Budziaszka wraz z 
osobistą dedykacją. Zapraszamy.  

Kalendarze parafialne są do nabycia w sali 
parafialnej lub w ciągu tygodnia w biurze 
parafialnym. W tym roku kalendarz został 
wspo lnie przygotowany przez Parafie s w. 
Maksymiliana, s w. Eugeniusza oraz s w. Ka-
zimierza w Toronto. 

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych  

i Dnia Zadusznego  
odbędą się modlitwy za zmarłych na cmentarzach. 

Modlitwy odprawione będą w niedzielę 27 paździer-

nika.Nasi ojcowie będą prowadzić modlitwy o godz. 

16:00 na następujących cmentarzach:   

Assumption, Mississauga;  

Mount Peace, Mississauga;  

St. John’s, Mississauga;  

St. Mary’s, Mississauga. 

 

W niedzielę, 29 września, DRUGA SKŁADKA 
zbierana będzie na potrzeby kościoła kanadyj-
skiego. Poprzez różne komitety i komisje, Kon-
ferencja Biskupów pracuje m.in. w dziedzinach 
sprawiedliwości społecznej, ekumenizmu, 
problemów rodzinnych, liturgii i innych.  
Biskupi kanadyjscy z góry dziękują za hojne 
poparcie.  

Z okazji urodzin O. Pawła, kto re przypada-
ją w najbliz szy piątek składamy mu  
najserdeczniejsze z yczenia. Niech Dobry Bo g 
obdarza Cię o. Pawle wszelkim błogosła-
wien stwem w twojej kapłan skiej posłudze, a 
Niepokalana, Patronka Oblato w zawsze 
okrywa cię strzez e.  

                 Szczęść Ci Boże. 


