
29 WRZEŚNIA  2019               XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA              VOL. 40 NR 39 

NA KAWĘ I PĄCZKI ZAPRASZAJA 

JUBILEUSZ 2000 NA RZECZ PARAFII 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Am 6,1a.4-7) 

Lekkomyślność bogaczy 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10) 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. 

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 6,11-16) 

Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia 

Chrystusa 

 

EWANGELIA (Łk 16,19-31) 

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu 

Prorocka obietnica Jezusa; 

Przypowieść Jezusa stawia przed naszymi 

oczami obraz tego świata, gdzie niewielka 

grupa ludzi pławi się w bogactwach, a wiel-

ka rzesza cierpi biedę i obojętność. Odwró-

cenie sytuacji w życiu przyszłym to proroc-

ka obietnica obudzenia sumień bogatych, a 

zarazem zapewnienie wszystkich, że Bóg 

nie jest obojętny na tę sytuację i Jego spra-

wiedliwość zwycięży. Nie wolno jednak 

zapomnieć, że w Bożym planie zbawienia 

człowieka nic nie dzieje się nagle. Pan 

przez proroków zapowiadał przyjście Me-

sjasza, przez Kościół wzywa nas do nawró-

cenia. Jego zbawienie jest dla każdego i 

nikt nie jest przez Niego zapomniany. Jak 

Bóg pamięta o nas, tak my mamy pamiętać 

o innych. Być dla nich znakiem zbawiające-

go Boga i dostrzegać w nich Jego obec-

ność. Bóg błogosławi tym, którzy przycho-

dzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, któ-

rzy się od nich odwracają. Jezus stał się 

ubogi, aby nas uczynić uczestnikami Boże-

go bogactwa na wieki. Prośmy o mądrość 

naśladowania Go. 

Dziękuję Ci, Panie, za Twoją sprawiedli-

wość, która zawsze o mnie pamięta. Daj mi 

cierpliwość w jej naśladowaniu i wrażli-

wość serca na bogactwo Twojej łaski. 

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 Chrystu-

sa, 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 30 września  

8:00         za śp. Bronisławę i Andrzeja Bratek  

                  i śp. siostrę Krystynę -  syn i brat Krzysztof 

10:00       za dusze w czyśćcu cierpiące 

19:00       za zmarłych z rodzin: Lipień  

                  i Długopolskich 

Wtorek 1 października  

8:00          za śp. Andrzeja i Krystynę Szuba - córka  

                  z rodziną 

10:00        w intencji Klubu Seniora  

18:30        Nabożeństwo Różańcowe 

19:00       w intencji How Chow Yin Leungh Hong -  

                  córka  

Środa 2 października   

8:00          za śp. Bernarda Burjana ( 1 rocz.śm.) 

                   - żona i syn 

               za śp. Filomenę i Henryka Pietuszek oraz 

                   za śp. Jana i Janinę Wojszel  

10:00        dziękczynna z okazji urodzin Krzysztofa 

                   z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą 

18:30         Nabożeństwo Różańcowe  

19:00        za zmarłych z rodziny Gołąb  

                   i Szydłowskich - dzieci 

Czwartek 3 października  

8:00          za zmarłych z rodziny Meszków - córka  

                   z rodziną 

10:00        dziękczynna z okazji urodzin Simone 

                   z prośbą o dary Ducha Świętego 

                   i zdrowie dla niej - rodzice  

18:30        Nabożeństwo Różańcowe  

19:00        w intencji Kapłanów i Osób Konsekrowa 

                   -nych z prośbą o Boże błogosławieństwo  

                    dla nich - Apostolat Złota Róża 

Piątek 4 października   

8:00          dziękczynna z okazji 30 rocz. ślubu  

                  Moniki i Arkadiusza z prośbą o Boże  

                  Błogosławieństwo dla nich i ich synów 

           za śp. Romana Kowalskiego - córka Elżbieta 

10:00       dziękczynna za dar zakonu Franciszka -  

                  nów Świeckich przy parafii Św. Maksy -  

                  miliana Kolbe z prośbą o Boże błogo- 

                  sławieństwo dla członków zakonu i ich  

                  rodzin.  

18:30       Nabożeństwo Różańcowe  

19:00       za śp. rodziców; Zofię i Tomasza Potasz 

          i zmarłych z rodziny Potasz - Zdzisław z rodz.  

Sobota 5 października   

8:00          w intencji Rodziny Różańca Świętego  

                   i Rycerzy Niepokalanej  

8:30          Nabożeństwo Różańcowe  

12:30       Ślub: Victoria Figaj i Carlo Espinosa  

14:30       Ślub: Joanna Ruta i Marek Reitmeier 

17:00       za śp. Zbigniewa Kuzian ( 12 rocz.śm ) -  

                  żona z dziećmi 

19:00       za śp. Kazimierza Chorążak - córka z rodz. 

Niedziela 6 października  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca Świętego  

9:30         dziękczynna z okazji 2-giej rocz. ślubu  

                  Amber i Piotra z prośbą o opiekę Matki  

                  Bożej - rodzice 

11:00      za parafian i dobrodziejów 

13:00      za śp. Helenę i Kazimierza Poniatowskich 

                 i śp. rodziców z obojga stron - syn z żoną 

                 i rodziną 

14:30       za śp. Stanisława Tkaczuk i śp. Stefanię 

                 i Alinę Bartkowiak - rodzina  

18:30      Nabożeństwo Różańcowe 

19:00      dziękczynna w dniu 80 urodzin Joanny  

                 Cierpich z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

    PIELGRZYMKA 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 51 

                CHRZTY 

                                                                           
Anastazja Leokadia Dabreo 

córka  Gabrieli i Queson’a   

                                      

Everly Hebda 

córka  Shireen i Przemysława 

 

Marta Paulina Klepczyński  

córka Barbary i Tomasza   

 

Octavia Scarlet Luty 

córka Estery i Łukasza  

ŚLUBY  

Joanna Kamila Ruta  

córka Janiny i Mirosława  

Marek Stefan Reitmeier syn Krystyny i Stanisława 

 

Patricia Maria Krystyna Baranowski  

córka Grażyny i Roberta  

Jacob Richard Swiderski syn Joanny i Richard ’a  

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 w niedzielę 6 paź-
dziernika, pomiędzy 2-3pm. ZAPRASZAMY  

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.  

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 spotkanie odbę-
dzie się w s rodę, 2 października, o godzinie 19:30. Zapi-
sy w biurze parafialnym. 

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. Biskupi kanadyjscy z góry dziękują za 
hojne poparcie.  

Odeszli Do pana 
 

Eugene Szuty, lat 73 
Teresa Szczęsna, lat 85 
Florian Śmieja, lat 94 

Stanisława Pikuła, lat 94 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Dziś, o godzinie 8:00 PM, w sali parafialnej , 
odbędzie się pokaz filmu „ Unplanned,”  

( Nieplanowana ). Zapraszamy – wstęp wolny! 
 

REKOLEKCJE MARYJNE  
Punktem kulminacyjnym naszych przygoto-
wań do obchodów jubileuszu 40 lecia naszej 
parafii są rekolekcje maryjne, przygotowujące 
do ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez 
ręce Maryi, kto re dzisiaj rozpoczynamy. Witamy 
serdecznie misjonarza z Polski o. Grzegorza  
Pawlus  OMI z Wyz szego Seminarium Misjonarzy 
Oblato w, kto ry poprowadzi nasze rekolekcje i 
przygotuje nas do ofiarowania się Jezusowi przez 
Maryję. Msze s w. z kazaniem rekolekcyjnym będą 
sprawowane codziennie o godz. 10:00 AM oraz 
7:00 PM. Rekolekcje uwien czymy dniem pokuty 
w piątek, kontynuacją Wielkiej Pokuty oraz 
dniem Polski i Polonii pod krzyz em Chrystusa. 
Piątek, 4 paz dziernika, będzie dniem pokutnym w 
naszej parafii. Zachęcamy do Sakramentu Pojed-
nania. Spowiedz  rozpocznie się juz  o godz. 16:00 i 
trwac  będzie do rozpoczęcia Naboz en stwa Pokut-
nego pod krzyz em Misyjnym oraz aktem ekspia-
cyjnym za nasze grzechy. Naboz en stwo rozpocz-
nie się po zakon czeniu wieczornej Mszy s w.  
Z chwilą rozpoczęcia naboz en stwa pod krzyz em 
wszyscy kapłani udadzą się pod krzyz , aby wziąc  
udział w przebłaganiu za nasze grzechy. Spowia-
dac  będzie 10 kapłano w w kos ciele i w s rodkowej 
częs ci sali parafialnej. Uroczyste ofiarowanie się 
Matce Najs więtszej odbędzie się w niedzielę, 6 
paz dziernika w czasie Mszy s w. o godz. 11:00, 
kto rą odprawi ks. bp Wiesław S migiel z Torunia, 
on ro wniez  wygłosi Słowo Boz e. W tym dniu o 
godz. 11:00 na Msze s w. wchodzimy procesyjnie 
z chorągwiami. W czasie Mszy s w. odbędzie się 
uroczyste zawierzenie Jezusowi poprzez Maryje 
wg traktatu s w. Ludwika de Montfort. Na zakon -
czenie rekolekcje maryjnych oraz w niedzielę,  
6 paz dziernika będzie zbierana kolekta dla misjo-
narza i ks. Biskupa. Ofiarę moz na złoz yc  w piątek  
lub tez  w niedzielę.  

Z głębi serca dziękuję za waszą ofiarność.  

Polsko - Kanadyjski Klub Numizmatyków i Filatelistów, 

Troyak, zaprasza na wystawę oraz targi kolekcjonerskie w 

niedzielę, 6 października, miedzy godz. 9:00 - 16:00, w 

Centrum JPII. Na wystawie będzie można obejrzeć monety, 

meble, banknoty oraz znaczki pocztowe. Zapraszamy. 

4. X. 2019 - Pierwszy piątek miesiąca 

5.X. 2019 - Pierwsza sobota miesiąca 


