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Na Kawę i Pączki Zapraszają Ministranci  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 5, 14-17) 

Uzdrowienie Naamana  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4) 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.  

 
DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 2, 8-13) 

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali  

z Chrystusem  

 

EWANGELIA (Łk 17, 11-19) 

Wiara uzdrowionego cudzoziemca  

Wdzięczność i posłuszeństwo 

Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje 

łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to 

odkryć, potrzeba wdzięczności. Uznanie bycia 

obdarowanym jest pierwszym krokiem w efek-

tywnym posługiwaniu się wszystkim, co otrzyma-

liśmy. Wdzięczność to również ufność, że Bóg 

wie najlepiej, czym nas obdarować i w jaki spo-

sób. W dzisiejszej Ewangelii odpowiedź Jezusa 

wydaje się nie mieć nic wspólnego z prośbą 

trędowatych. Przepisy prawa rygorystycznie 

określały procedurę potwierdzenia oczyszczenia 

z trądu. Tymczasem ci chorzy mają udać się do 

kapłanów, nadal skażeni trądem. Warto wyru-

szyć w drogę ku kapłanom, ku pośrednikom 

Bożej mocy i łaski. Zaufać Chrystusowi to przy-

jąć Jego pomoc w taki sposób, jaki On wskazuje. 

Wówczas możemy doświadczyć nie tylko uzdro-

wienia ciała, lecz przede wszystkim serca, które 

rozpozna w Jezusie Zbawiciela i pełne ufności 

odda się Jemu. 

Pragnę, Panie, zawsze z wdzięcznością przyjmo-

wać Twoje dary, widzieć w nich ojcowską miłość, 

którą stale mnie obdarzasz. Niech moja wdzięcz-

ność wyraża się w posłuszeństwie Twoim zamia-

rom.  

Poniedziałek 14 października 

8:00    dziękczynna z okazji urodzin Marii z prośbą o  

             błogosławieństwo Boże 

18:30  Nabożeństwo Różańcowe 

19:00  za śp. rodziców; Zofię i Jana Kanię  

             – rodzina Smyj 

             za śp. Franciszka i Teresę Kowalik – córka z  

             rodzina 

Wtorek 15 października 

8:00    za śp. Jakuba Rabiańskiego 

              - synowa z wnukami 

18:30  Nabożeństwo Różańcowe  

19:00  za śp. Leokadię i Bronisława Szymczyk –       

            córka Jadwiga 

            za śp. Stanisława Bańskiego ( 1 rocz. śm) 

            - rodzina 

Środa 16 października 

8:00    za śp. Marię Derecką ( 5 rocz.śm ) -  córka z   

             mężem  

             za śp. Tadeusza i Zofię Sowińskich  

             i śp. Teonię i Czesława Kapustka  

18:30  Nabożeństwo Różańcowe  

19:00  Intencje Zbiorowe   

Czwartek 17 października 

8:00    dziękczynna z okazji 50tej rocznicy ślubu   

             Krystyny i Stanisława Klin z prośbą o dalsze         

             łaski Boże 

18:30  Nabożeństwo Różańcowe 

19:00  za zmarłych z rodziny Tutas, Szuba, Kopeć,             

             i Krukowski – rodzina 

             za śp. Janinę i Stefana Bernat – rodzina 

 Piątek 18 października 

8:00     śp. Janina Nizińska w rocznicę śmierci  

             – od córek 

18:30  Nabożeństwo Różańcowe 

19:00   W intencji Małgorzaty z okazji 69 urodzin 

             za śp. Annę i Stanisława Płotnickich  

             - rodzina 

Sobota 19 października 

8:00        za śp. Jana Czubę, Antoniego Czubę w       

                 rocznicę śmierci – córka z rodziną 

8:30        Nabożeństwo Różańcowe 

12:30     Ślub; Patricia Baranowski  

                i Jacob Świderski  

17:00     za śp. Czesławę i Ludwika Krawczyk  

                – córka z rodziną 

19:00     za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja 

Niedziela 20 października 

8:00         za śp. Albina i Jadwigę Pigiel  

                  – córka z rodziną 

9:30         dziękczynna z okazji 1wszej rocznicy  

                 ślubu Teresy i Kena 

11:00      za parafian i dobrodziejów 

13:00      dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą dla  

                 rodziny Stawiarz 

14:30      z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo     

                 Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków  

18:30      Nabożeństwo Różańcowe 

19:00      za śp. Michała Płotnickiego - dzieci 

 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZĄ DUSZPASTERZE 

                 CHRZTY 

Mackson Leo Ackerman  

syn  Glorii i Ryan’a 

 

Tymon Jan Szczurek 

syn Beaty i Pawła  

 

Jacob Lukas Zysk 

syn Katarzyny i Łukasza  

ŚLUBY  

Martyna Joanna Gadomski  

córka Joanny i Henryka  

Patrick Szyller syn Marii i Roberta   

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 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem w 
Najświętszym Sakramencie  w każdy  drugi piątek 

miesiąca o godz. 19:00.  25 Października 

BANKIET 40LECIA PARAFII 

                   Pomogłeś więcej, niż myślisz. 

Czy wiesz, komu pomagałeś  

składając ofiarę na ShareLife?  

Te osoby żyją wśród nas – być może nawet siedzą w ławce 

obok. W ubiegłym roku ponad 125,000 osób skorzystało z 

programów finansowanych przez ShareLife, które zostały 

wsparte Twoją ofiarą. Liczba ta obejmuje ponad 63,000 

seniorów, 9,500 dzieci i młodzieży oraz 15,000 osób specjal-

nej troski. Śledź ShareLifeCan na Facebooku, Twitterze i 

Instagramie, a zobaczysz jak – wspierając Kampanię Para-

fialną Parafii Świętego Maksymiliana Kolbe– i Ty żyjesz 

Ewangelią troszcząc się o potrzebujących. 

REKLAMY  - WKŁADKA W BIULETYNIE 

Dziękujemy Wszystkim, którzy ogłaszają się  

w Biuletynie Parafialnym i jednocześnie prosimy 

o sprawdzenie swoich reklam. W razie potrzeby jakich-

kolwiek dodatkowych zmian, prosimy o kontakt  

z biurem parafialnym. Równocześnie, zachęcamy  

naszych parafian do korzystania z usług firm  

reklamujących się u nas. 

SHARE LIFE  

Zakończyliśmy zapisy na katechezę dla dzieci i 
młodzieży przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii Świętej (klasa 2) 
 i do Bierzmowania (klasa 7).  

Przypominamy, z e zajęcia rozpoczną się: 
15 października, 18:30 – 20:00 – Katecheza do 
Pierwszej Komunii Ś w. (klasy wtorkowe) 
17 października, 18:30 – 20:00 – Katecheza do 
Bierzmowania 
19 października, 13:00 – 14:30 – Katecheza do 
Pierwszej Komunii Ś w. (klasy sobotnie) 
Pierwsze spotkanie dzieci i rodzico w będzie miało 
miejsce w sali parafialnej. Proszę przynies c  cos  

do pisania i us miech. 

"Miłos c  i Miłosierdzie" - film o Miłosierdziu Bo-
z ym, Śiostrze Faustynie i Michale Śopoc ko 
“Miłos c  i Miłosierdzie” to film , dokument fabula-
ryzowany, opowiadający historię z ycia siostry 
Faustyny Kowalskiej – mistyczki, autorki 
“Dzienniczka,” - kto ra w swoim z yciu z woli Jezu-
sa stanęła przed wykonaniem niezwykle waz nej 
misji. Nie mniejszą rolę w objawieniu s wiatu 
prawdy o Boz ym Miłosierdziu odegrał bł. ks. 
Michał Śopoc ko, wybitny kapłan i spowiednik 
s więtej, kto rego losy ro wniez  poznajemy w fil-
mie. Bo g wyznaczył dla niego waz ną rolę – reali-
zację misji przekazanej Śiostrze Faustynie. Temu 
dziełu pos więcił niemalz e całe swe z ycie. Trzeci z 
Apostoło w Boz ego Miłosierdzia to Karol Wojtyła 
– s w. Jan Paweł II, kto ry uczestniczył od początku 
w procesie wyniesienia na ołtarze Śiostry Fau-
styny i uznania przez Kos cio ł przesłania wynika-
jącego z jej “Dzienniczka”, zas  w dniu kanonizacji 
30 kwietnia 2000 roku ustanowił dla całego 
Kos cioła s więto Boz ego Miłosierdzia, kto rego 
domagał się sam Jezus  

                Kaplica Maryjna pod opieką Polonii 
Wzniesienie świątyni ku czci Opatrzności Bożej, będącej 

wotum za Konstytucję 3 Maja, uchwalili w 1791 r. posło-

wie Sejmu Czteroletniego. Dopiero po 225 latach od obiet-

nicy złożonej przez Sejm Czteroletni nastąpiło uroczyste 

otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej, 11 listopada, 2016 

roku w Wilanowie. Wśród czterech kaplic w Świątyni 

Opatrzności Bożej znajduje się przyszła Kaplica Maryjna. 

Obecnie jest to pomieszczenie w surowym stanie.   

We wrześniu 2018 r. kardynał Kazimierz Nycz, na Zjeździe 

Polonii i Polaków z Zagranicy zgodził się, aby Polonia 

świata przejęła opiekę nad powstaniem i wystrojem Kapli-

cy Maryjnej, która została dedykowana Polonii Świata. Na 

ten cel Polonia na całym świecie zbiera fundusze w formie 

symbolicznych cegiełek. W Kanadzie cegiełki są w 

walucie $20, $50 i $100. Symboliczne cegiełki 

będzie można nabyć w naszej parafii w niedzielę 

20 października.  

Zapraszamy na bankiet jubileuszowy, który odbę-
dzie się w sobotę, 19 października w Centrum 

Jana Pawła II. Bilety w cenie $60, w tym smaczna 

kolacja, wiele atrakcji i po oficjalnej części zabawa. 
Zachęcamy, aby każda grupa parafialna nabyła stolik 

na bankiet. Już po nad 300 biletów zostało  

sprzedanych.   

ZAPRASZAMY 

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych  

i Dnia Zadusznego odbędą się modlitwy  

za zmarłych na cmentarzach.  

 
Modlitwy odprawione będą w niedzielę  

27 października. 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 miesiącu październiku  
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla DORO-
SŁYCH odprawiane będą codziennie  
o godz. 18:30  (w środy w połączeniu z 
nabożeństwem do Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy), w soboty po porannej mszy 
św.      
różaniec dla dzieci pod hasłem "Zostań 
expertem od Maryi". jak zawsze w ponie-
działki i czwartki o 18:30. W czwartek 
będzie w jęz. angielskim.                         
                               

 Zapraszamy  

Bilety na film $15  
Franciszkanie Świeccy - Zmiana Daty 

Z uwagi na Thanksgiving, spotkanie  
Franciszkanów Świeckich odbędzie się   

20 października 

‘FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY  
POLSKIEJ CREDIT UNION’ 

Credit Union Ś w. Śtanisława i Ś w. Kazimierza za-
prasza na IV FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY 
POLSKIEJ CREDIT UNION w NIEDZIELĘ, 3 LI-
STOPADA 2019 r. o godz. 14:30, w Centrum 
Kultury im. Jana Pawła II, przy 4300 Cawthra Rd. 
w Mississauga. Wstęp wolny. Podczas tego naj-
większego w Kanadzie festiwalu polonijnych grup 
folklorystycznych, na scenie podziwiac  będziemy 
nasze najlepsze zespoły taneczne.  

ZAPRASZAMY 

WYPOMINKI  
Kościół modli się za wszystkich zmarłych, 
szczególnie w listopadzie. To miesiąc modli-
tewnej solidarności żyjących z pokutującymi w 
czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby 
skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem 
w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic 
uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują 
modlitwy żyjących. Jedną z form pomocy są 
wypominki. Przypominamy, ze w listopadzie w 
intencji wspomnianych w wypominkach w 
naszej parafii jest odprawionych 30 Mszy św. 
Koperty na wypominki znajdują się przy każ-
dym wejściu do kościoła. 

Ministranci zapraszają do zakupu ZNICZY  

Procesja do Ogrodu Różańcowego,  
Niedziela, 13 Października  


