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Na Kawę i Pączki Zapraszają Radość Joy 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 17, 8-13) 

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 121 (120), 1-2. 3-4.5-6. 7-8) 

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 3, 14–4, 2) 

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do 

kształcenia w sprawiedliwości  

 

EWANGELIA (Łk 18, 1-8) 

Wytrwałość w modlitwie  

Obroń mnie przed moim przeciwnikiem” 

Wiara podpowiada, że sama sprawiedliwość nie 

wystarczy. Ale jej brak staje się często przeszko-

dą w wierze. Widok wszelkiej ludzkiej niespra-

wiedliwości może być pytaniem o nieobecność 

Boga, wzdychaniem z głębi serca o Jego sprawie-

dliwość. Wołaniem, które nie jest ucieczką przed 

wysiłkiem i własną odpowiedzialnością, ale zna-

kiem realizmu, bo wypływa z uznania własnej 

słabości i niewystarczalności. Znakiem świado-

mości, że tego przeciwnika Jezus już pokonał i 

ma nad nim władzę. Jest też znakiem wiary, bo 

wołający wierzy i ufa, że Bóg pragnie jego szczę-

ścia, jego życia z Nim na wieczność. Wytrwała 

modlitwa jest budowaniem murów obronnych 

wobec zasadzek złego ducha. Stanięcie w praw-

dzie o mojej kruchości i niewystarczalności 

otwiera drogę ku odnowie całego mojego życia. 

Odnowie, która płynie z wytrwałej wiary, relacji z 

Bogiem żywym. 

Dziękuję Ci, Panie, za dar wiary. Niech Twoja 

łaska wspomaga mnie, aby moja wiara była zaw-

sze żywa, umacniała mnie na drodze życia i abym 

z radością dzielił się tym darem z innymi.  

                     Poniedziałek 21 października 

8:00         za zmarłych z rodziny Pasiaków,   

                 Nowotników, Adamczuków i Chorosiów  

                  - rodzina   

18:30       Nabożeństwo Różańcowe  

19:00       za śp. Łucję, Tadeusza i Romana  

                  Powałowskich – syn i brat z rodziną 

                  śp. Dionisos Patrikis – żona z rodziną 

         Wtorek 22 października 

8:00          dziękczynna w 46 rocznicę urodzin  

                  Grzegorza z prośbą o łaskę wiary 

                  i opiekę Bożą - mama 

18:30       Nabożeństwo Różańcowe 

19:00       dziękczynna w rocznicę ślubu Tadeusza  

                  i Eveline – Veronica  

                  za śp. Adi Matthies ( 2 rocz. śm ) –syn z   

                  rodziną 

Środa 23 października 

8:00          za śp. Piotra Jędrzkiewicza ( 1 rocz. śm )  

                   - mama 

                  za śp. Edwarda Płocica ( 12 rocz.śm ) 

                   – córka z rodziną 

18:30        Nabożeństwo Różańcowe  

19:00        Intencje zbiorowe  

Czwartek 24 października 

8:00          za śp. Zygfryda i Elżbietę Czupajło 

                   - syn z rodziną 

18:30        Nabożeństwo Różańcowe  

19:00  za zmarłych z rodziny Orłowskich  

                  – rodzina 

                  Dziękczynna z prośbą o Boże  

                  Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  

                   i dary Ducha Św. dla córek i ich rodzin –  

                   rodzice   

Piątek 25 października 

8:00          za śp. Władysława, Antoniego, Piotra  

                  i Celinę Chryścienko  

                  dziękczynna za dar życia dla Michała  

                  z prośbą o dary Ducha Świętego 

                  i opiekę Matki Bożej – mama   

18:30       Nabożeństwo Różańcowe 

19:00       za śp. Stanisławę i Marka Kopeć  

                  - Renata z rodziną 

                  za śp. Władysława Armatus – żona 

                  i córki z rodziną 

Sobota 26 października 

8:00          dziękczynna z ok. urodzin Marka  

                  Słotwińskiego – żona  

8:30          Nabożeństwo Różańcowe  

17:00        dziękczynna z prośbą o dalsze   

                  Błogosławieństwo Boże dla Anny  

                  i Franciszka Wdowczyk z okazji  

                  15 rocznicy ślubu - rodzice 

19:00        za śp. Barbarę Langowski ( 10 rocz. śm)  

                 - mąż, córka i syn z rodzinami  

Niedziela 27 października 

8:00          dziękczynna z okazji 28 rocz. ślubu 

                  Edyty i Andrzeja z prośbą o Boże 

                  błogosławieństwo dla rodziny  

9:30          za śp. Stanisława, Marię i Stanisława  

                  Raczwolskich i śp. Mirosława Kraska  

11:00        w intencji par obchodzących rocznicę 

                  ślubu 

13:00        za śp. Genowefę Borawską  

                 – mąż z rodziną 

14:30        za śp. Jana Dudka ( 3 rocz.śm) – żona  

                  z dziećmi i synową 

18:30        Nabożeństwo Różańcowe 

19:00        za zmarłych z rodziny Słota i Sabiło -  

                   dzieci i wnuki  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZĄ DUSZPASTERZE 

                 CHRZTY 

Natalia Czarnecka  

córka Małgorzaty i Zbigniewa 

 

Antonina Gołaszewski  

córka   Katarzyny i Adama 

 

Alexandra Victoria Jakobiec 

córka Justyny i Grzegorza  

 

Olivia Kalat 

córka Amandy i Damiana 

 

Hanna Anna Kasprzyk 

córka Kamili i Dawida  

  

Zofia Maria Kruszyński  

córka Magdaleny i Filipa  

 

Klara Renata Pikulska 

córka Pauliny i Marcina  

ŚLUBY  

Martyna Joanna Gadomski  

córka Joanny i Henryka  

Patrick Szyller syn Marii i Roberta   

 

Anna Elżbieta Śmieciuch 

córka Józefy i Edwarda 

Konrad Kamil Boczula syn Leokadii i Zbigniewa 

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 
Przyjdź i zaproś innych! 

REKLAMY  - WKŁADKA W BIULETYNIE 

Dziękujemy Wszystkim, którzy ogłaszają się  

w Biuletynie Parafialnym i jednocześnie prosimy 

o sprawdzenie swoich reklam. W razie potrzeby 

jakichkolwiek dodatkowych zmian, prosimy o 

kontakt z biurem parafialnym. Równocześnie, 

zachęcamy naszych parafian do korzystania  

z usług firm reklamujących się u nas. Wszyscy 

reklamujący swoją działalność pokrywają koszty 

druku naszego biuletynu parafialnego.  

Dziękujemy im za to i zachęcamy parafian do 

korzystania z ich usług. 
 

"Miłość i Miłosierdzie"  
-  film o Miłosierdziu Boz ym, Siostrze 
Faustynie i Michale Sopoc ko. 
“Miłos c  i Miłosierdzie” to film - doku-
ment fabularyzowany opowiada histo-
rię z ycia siostry Faustyny Kowalskiej – 
mistyczki, autorki “Dzienniczka”, kto ra 
w swoim z yciu z woli Jezusa stanęła 
przed wykonaniem niezwykle waz nej 
misji. Nie mniejszą rolę w objawieniu 
s wiatu prawdy o Boz ym Miłosierdziu 
odegrał bł. ks. Michał Sopoc ko, wybitny 
kapłan i spowiednik. 

 
Tylko 3 pokazy w Kanadzie 

 
25 X, piątek, godz. 7:30 PM;  
26 X, sobota, godz. 8:00 PM  

27 X, niedziela, godz. 8:00 PM.  
 

Po projekcji filmu  
odbędzie się spotkanie  

z reżyserem Michałem Kondratem 

   Kaplica Maryjna pod opieką Polonii 
Wzniesienie świątyni ku czci Opatrzności 
Bożej, będącej wotum za Konstytucję 3 
Maja, uchwalili w 1791 r. posłowie Sejmu 
Czteroletniego. Dopiero po 225 latach od 
obietnicy złoz onej przez Sejm Czteroletni 
nastąpiło uroczyste otwarcie S wiątyni 
Opatrznos ci Boz ej, 11 listopada, 2016 roku 
w Wilanowie. Ws ro d czterech kaplic  
w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej znajduje się 
przyszła Kaplica Maryjna. Obecnie jest to 
pomieszczenie w surowym stanie.   
We wrzes niu 2018 r. kardynał Kazimierz 
Nycz, na Zjez dzie Polonii i Polako w z Zagra-
nicy zgodził się, aby Polonia s wiata przejęła 
opiekę nad powstaniem i wystrojem Kaplicy  
Maryjnej, kto ra została dedykowana Polonii 
S wiata. Na ten cel Polonia na całym s wiecie 
zbiera fundusze w formie symbolicznych 
cegiełek. W Kanadzie cegiełki są w walucie 
$20, $50 i $100. Symboliczne cegiełki 
będzie można nabyć w naszej parafii dziś, 
w niedzielę 20 października.  

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych  

i Dnia Zadusznego odbędą się modlitwy  

za zmarłych na cmentarzach.  

 
Modlitwy odprawione będą w niedzielę  

27 października, na następujących cmentarzach: 

 

Godz. 14:00  

Resurrection Catholic Cemetery, Whitby   

(Msza św.) 
 

Godz. 14:30 

Meadowvale Cemetery, Brampton  
 

Godz. 15:00 

Mount Hope, Toronto 

Park Lawn, Toronto 

Sanctuary, Toronto 

Holy Cross, Toronto 
Queen of Heaven, Woodbridge 

Pine Hills, Scarborough 

Christ the King Cemetery, Scarborough 
 

Godz. 16:00 

Assumption, Mississauga  
Mount Peace, Mississauga 

St. John’s, Mississauga 
St. Mary’s, Mississauga 

Thornton Cemetery, Oshawa 

 

Orkiestra, Polonia Brass Band , weźmie udział  

w modlitwach na cmentarzu Assumption. 

W miesiącu październiku  
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla DORO-
SŁYCH odprawiane są codziennie o godz. 
18:30  -(w środy w połączeniu z nabożeń-
stwem do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy), w soboty po porannej mszy św. róża-
niec dla dzieci pod hasłem "Zostań eks-
pertem od Maryi," jak zawsze w ponie-
działki i czwartki o 18:30. W czwartek jest 
w jęz. angielskim.                         
                             Zapraszamy  

Bilety na film $15 

Ci którzy nie korzystali z kopertek w roku 
2019, a chcieliby korzystać  w roku 2020, 

proszeni są o kontakt z Panią Marylą ,  
z biurem parafialnym 

                                                                   Bal Wszystkich Świętych  
odbędzie się 31 października w czwartek od godz. 6:00 – 8:00 PM  

w sali parafialnej. O. Paweł Pilarczyk OMI – odpowiedzialny za Bal 
podkreśla, że chcemy wprowadzić nasze dzieci we właściwy klimat 

święta Wszystkich Świętych, które jest świętem radości i nieba.  

Zachęcamy dzieci i młodzież do treści chrześcijańskich. W tym roku 
bal rozpoczniemy różańcem w Kościele o godz 6:00 PM i zakończy-

my tegoroczny różaniec dla dzieci. Potem zejdziemy do sali parafial-

nej na dalszą zabawę. Zapraszamy więc wszystkie dzieci!   
Dzieci przebierają się w dowolne postacie świętych, pozytywnych 

bohaterów, anioły, itp. Bal Wszystkich Świętych w Parafii św. Maksymiliana w Mississauga staje się  

alternatywą i przeciwwagą dla rozpowszechnionej kultury Halloween. Prosimy polonijne biznesy o sponsorstwo 
słodyczy dla dzieci, uwaga słodycze muszą być bez orzechów. Słodycze przynosimy do biura parafialnego  

i zostawiamy swoje informacje lub kartę biznesową.  

Teologia Ciała dla Dzieci  

w wieku 11 do 14 lat (Grades 6 through 8) 
Nasze dzieci są, niemalże codziennie, bombardowane 

informacjami które podważają ich ludzką i chrześci-
jańską tożsamość, a w szczególności tożsamość  

seksualną. Nauczanie w szkołach, w klasach 6 do 8, 

często nie pomaga odnaleźć sensu w ogromie 
sprzecznych informacji ale jeszcze pogłębia poczucie 

zagubienia. ALE JEST NADZIEJA! Nasz wielki 

rodak, Święty JPII, na samym początku swego 
pontyfikatu, przewidział te problemy społeczne i 

przedstawił nauczanie które wszystkiemu, a w szcze-

gólnie płciowości i seksualności, na nowo nadaje 
właściwy sens i piękno. Kurs Teologii Ciała dla 

dzieci w wieku 11 do 14 lat rozpocznie się 30-go 

października i będzie trwał do 18-go grudnia, w 

każdą środę o 19:00 (do 20:00) w salce św. Maksy-

miliana (nowe centrum katechetyczne na dole). 

SESJA INFORMACYJNA dla rodziców w środę 

23 października o 18:30 w tej samej salce. 

Kontakt: kolbetobstudygroup@gmail.com 

Dzisiaj w całym świecie  
rozpoczyna się Tydzień Misyjny,  

który trwać będzie do 25 października.   
W tym czasie Kos cio ł wzywa wiernych do modli-
twy za przes ladowanych chrzes cijan i solidarnos ci 
z misjonarzami. S wiatowy Dzien  Misyjny stanowi 
zachętę do gorliwszej, podjętej s wiadomie wspo ł-
pracy misyjnej. Jest odpowiedzią ucznio w na słowa 
Chrystusa: „Idz cie i głos cie” i jednoczes nie odpo-
wiedzią na oczekiwania tych, kto rzy wciąz  nie 
znają Ewangelii. Według danych Komisji Episko-
patu Polski ds. Misji z maja br., na świecie pra-
cuje 2106 polskich misjonarzy, w tym 1128 
księży i braci oraz 626 sióstr zakonnych. Blisko 
połowa polskich misjonarzy (923) pracuje w 
Afryce. Na misjach przebywa 13 polskich bisku-
pów - posługują m.in. w Brazylii, Boliwii, Kame-
runie, Kazachstanie, na Madagaskarze i Papui 
Nowej Gwinei. Druga kolekta dzisiaj przeznaczo-
na jest na misje. 

W niedzielę, 27 października, 
druga kolekta będzie  

przeznaczona na remonty  


