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Na Kawę i Pączki Zapraszają  
Przyjaciele Misji 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE 

Wszystkich Świętych i Zaduszki - Modlitwy 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 35, 12-14. 16-18) 

Modlitwa biednego przeniknie obłoki 

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23) 

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 4, 6-9. 16-18) 

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu  

 

EWANGELIA (Łk 18, 9-14) 

Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika  

Dwa sposoby modlitwy 

Jezus mówi dziś o dwóch sposobach rozu-

mienia i przeżywania relacji z Bogiem. Dla 

faryzeusza centrum tej relacji jest on sam. Za 

to, jaki jest, dziękuje nie Bogu, lecz sobie 

samemu. A celnik, daleko w cieniu, świado-

my swojej grzeszności, pokornie prosi o jed-

no, czego naprawdę potrzebuje, a czego Bóg 

nie może mu odmówić: o miłosierdzie. W 

świetle tych dwóch postaw winniśmy spojrzeć 

na naszą osobistą relację z Bogiem. Drogi do 

kościoła mogę nauczyć się na pamięć, wyro-

bić sobie nawyk stawiania się w nim każdej 

niedzieli, ale czy zawsze pamiętam o celu 

swojej tam obecności? Jestem oczekiwany. 

Mam stanąć w prawdzie przed Bogiem, nie 

po to, aby się usprawiedliwiać lub potępiać, 

lecz uczyć się dziękować, uznając w Bogu 

dawcę wszelkich darów, i prosić o miłosier-

dzie, ufając w Jego odradzającą miłość. Mo-

dlitwa staje się odkrywaniem prawdy o Bogu 

Ojcu, a w jej świetle poznawaniem prawdy o 

sobie, która wyzwala, bo przybliża do Ojca. 

 

Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego. 

Wspomagaj mnie swoją łaską, abym potrafił 

w spotkaniu z Tobą odkrywać prawdę o sobie 

i odchodzić umocniony. 

Poniedziałek 28 października 

8:00         za śp. Bolesława Rychlika (7 rocz.śm) 

                 – córka Stefania z rodziną 

18:30       Nabożeństwo Różańcowe  

19:00       za śp. Mirosława oraz zmarłych z rodziny 

                 Krzewińskich i Bedów – żona  

                 za zmarłych z rodziny Skoczek  

                 i Polkowski  – rodzina  

Wtorek 29 października 

8:00          dziękczynna z okazji urodzin Anny 

                  z prośbą o potrzebne łaski -  koleżanki 

18:30        Nabożeństwo Różańcowe 

19:00        dziękczynna w intencji rodzin Bielawski,  

                  Buczkowicz, Koenig, Maciąg, Oliver,  

                  Shirinian, Sutter i Rowinski 

                  śp. Adolf Rygiel – Maria i Józef Rygiel 

                  z rodziną 

Środa 30 października 

8:00          za śp. Ludwikę i Józefa Grońskich  

                   - córka z rodziną 

                  dziękczynna i okazji urodzin Heleny z   

                  prośbą o potrzebne łaski - koleżanki  

18:30        Nabożeństwo Różańcowe  

19:00        Intencje zbiorowe  

Czwartek 31 października 

8:00          dziękczynna z okazji 70tych urodzin  

                  Heleny z prośbą o dalszą opiekę Bożą 

8:30 Nabożeństwo Różańcowe 

18:30     NIE MA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO  

19:00 za zmarłych z rodziny Głaz i Armatowicz 

                  za śp. siostrę Reginę i śp. brata  

                   Eugeniusza z rodzinami  

                   – od siostry Bolesławy 

Piątek 1 listopada 

8:00           za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach  

10:00        za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

17:30    za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

19:00        za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

Sobota 2 listopada 

8:00          w intencji zmarłych z Rodziny Różańca  

                  Świętego 

17:00        za zmarłych wspomnianych  

                  w wypominkach 

19:00       za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

Niedziela 3 listopada 

8:00           za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

9:30           za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

11:00        za zmarłych parafian i dobrodziejów  

13:00        za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

14:30        za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

19:00        za zmarłych wspomnianych  

                   w wypominkach 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZĄ DUSZPASTERZE 

                 CHRZTY 

Maya Sophie Ambrus 

córka Sages i Razvan’a  

 

Claudia Królikowski  

córka   Min i Pawła 

 

Abby Lomotowski  

córka Nicole i Andrzeja   

 

Matthew Gabriel Macedo 

syn Margaret i Brian’a  

 

Camdyn Wade Stepniak  

syn Heidi  

 

Jacob Caden Kalich 

syn Janeth i Macieja 

                                      

 

ŚLUBY  

Anna Elżbieta Śmieciuch 

córka Józefy i Edwarda 

Konrad Kamil Boczula syn Leokadii i Zbigniewa 

W najbliższy czwartek, na zakończenie  
miesiąca różańcowego, z powodu Balu 

Wszystkich Świętych wieczorem, nabożeń-
stwo różańcowe będzie odprawione po  

porannej Mszy św. 

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.   

 8 Listopada  Wszystkie Organizacje i Grupy Parafialne proszone 
są o nie palenie świec woskowych podczas spo-
tkań w salkach parafialnych ze względów bezpie-
czeństwa. 

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. 

Ci którzy nie korzystali z kopertek 
w roku 2019, a chcieliby korzystać  
w roku 2020, proszeni są o kontakt 
z Panią Marylą , z biurem parafial-
nym 

                                                   Bal Wszystkich Świętych  
                                                                                 ZAPRASZAMY i SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ 
 
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, który 

jest przecież pełen radości. Zachęcamy dzieci i młodzież do treści chrześcijańskich, promu-

jemy święte postacie jako wzory i autorytety dla nas wszystkich. W ramach balu przepro-

wadzamy różne zabawy, animacje, konkursy. Dzieci przebierają się w dowolne postacie 

świętych, pozytywnych bohaterów, aniołów itp. Bal Wszystkich Świętych w Parafii św. 

Maksymiliana w Mississauga staje się alternatywą i przeciwwagą dla rozpowszechnionej 

kultury Halloween. Polonijne biznesy prosimy o sponsorstwo słodyczy dla dzieci. 

Teologia Ciała dla Dzieci  
w wieku 11 do 14 lat (Grades 6 through 8) 

Nasze dzieci są, niemalz e codziennie, bombardo-
wane informacjami kto re podwaz ają ich ludzką i 
chrzes cijan ską toz samos c , a w szczego lnos ci toz sa-
mos c  seksualną. Nauczanie w szkołach, w klasach 
6 do 8, często nie pomaga odnalez c  sensu w ogro-
mie sprzecznych informacji ale jeszcze pogłębia 
poczucie zagubienia. ALE JEST NADZIEJA! Nasz 
wielki rodak, Święty JPII, na samym początku 
swego pontyfikatu, przewidział te problemy spo-
łeczne i przedstawił nauczanie kto re wszystkiemu, 
a w szczego lnie płciowos ci i seksualnos ci, na nowo 
nadaje włas ciwy sens i piękno. Kurs Teologii 
Ciała dla dzieci w wieku 11 do 14 lat rozpocz-
nie się 30-go października i będzie trwał do  
18-go grudnia, w każdą środę o 19:00,  
do 20:00, w salce św. Maksymiliana  
(nowe centrum katechetyczne na dole).  
SESJA INFORMACYJNA dla rodziców w środę 23 
października o 18:30 w tej samej salce. 
Kontakt: kolbetobstudygroup@gmail.com 

Zapraszamy  

 
Dziś, 27 października,  
druga kolekta będzie  

przeznaczona na remonty  

Odeszli do Pana 
 

Stanisława Sobun, lat 94 
Barbara Kwiatkowska, lat 81 
Edward Długokęcki, lat 80 
Grzegorz Łabędzki, lat 70 

Krystyna Barbara Wo jcik, lat 68 
Ireneusz Kozłowski, lat 63 
Marek Krasnodębski, lat 62 

Philip Slonina, lat 23 

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

Rocznicę Ślubu Obchodzą 
Następujące Pary  

 
Anna i Janusz Głowaccy - 10 rocz.  
Anna i Marek Steccy - 28 rocz. 

Wiesława i Waldemar Misiak - 32 rocz. 
Jarosława i Marta Romaniuk - 32 rocz. 
Krystyna i  Edward Solus - 35 rocz. 
Jadwiga i Marek Baczyn scy - 37 rocz. 

Krystyna i Wojciech Stępowski - 40 rocz. 
Eugenia i Jo zef Minda - 45 rocz. 

Krystyna i Stanisław Klin - 50 rocz. 
Natalia i Ludwik Kwapisz - 50 rocz.  

1 XI - Dzień Wszystkich Świętych 
           Pierwszy Piątek Miesiąca 
2 XI - Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
           Zmarłych / Pierwsza Sobota Miesiąca 
3 XI - Naboz en stwo i Wymiana Tajemnic  
           Ro z an cowych; godz. 7:30 

Dziś, 27 października,  
odbywają się modlitwy na cmentarzach: 

 
Godź. 14:00  

Resurrection Catholic Cemetery, Whitby   
(Msza s w.) 

 
Godź. 14:30 

Meadowvale Cemetery, Brampton  
 

Godź. 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 
 

Godź. 16:00 
Assumption, Mississauga  
Mount Peace, Mississauga 
St. John’s, Mississauga 
St. Mary’s, Mississauga 

Thornton Cemetery, Oshawa 

PODZIĘKOWANIE  
Pragniemy podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu Jubileuszo-
wego Bankietu naszej parafii. W szczego l-
ny sposo b dziękujemy Rycerzom Kolumba  
za trud przygotowania bankietu, Radzie  
Parafialnej za przygotowanie programu,  
a w szczego lnos ci dr. Michałowi Kasprzak.  
Z głębi serca dziękujemy artystom: zespoło-
wi Rados c -Joy z Anią Piwowarczyk, Kindze 
Mitrowskiej, Kindze Lizon  oraz Pawłowi 
Szczepanek. Wszystkim sponsorom;  
na pierwszym miejscu Credit Union, oraz jej 
zarządowi, Centrum Jana Pawła II, Nova 
Printing, Sweet Temptations Bakery, Mega 
City Linens, Inbro Install Inc., Mirmal Plum-
bing, Forget Me Knot Decor. Szczego lne po-
dziękowania kierujemy na ręce siostry Karo-
liny, Joanny Chramęga - za multimedialną 
prezentację o historii naszej parafii, - oraz 
Rodziny Brozda. Serdeczne Bóg Zapłać. 

            Kaplica Maryjna pod opieką Polonii 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli powsta-
nie kaplicy Maryjnej, dedykowanej Polonii 
Świata, w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej w Warsza-
wie. Zostało sprzedanych cegiełek o wartos ci 
$12,000. Poniewaz  wielu parafian pytało się o 
moz liwos c  zakupu cegiełek, dlatego przedstawi-
ciele Rady Polonii S wiata będą jeszcze raz sprze-
dawac  symboliczne cegiełki w naszej parafii w 
niedzielę…… Cegiełki są w walucie $20, $50  
i $100. Wkrótce podamy dokładną datę. 

Pragniemy przypomnieć, ze najbliższy week-
end następuje zmiana czasu. Jesienią zegarki 
przesuwamy o godzinę do tyłu, a więc śpimy 

godzinę dłużej. :) 

St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes Credit Union serdecznie zaprasza Państwa na  IV doroczny, największy, polski Festiwal Folklorystyczny  
w Kanadzie,  który odbędzie się w niedzielę, 3 listopada, o godzinie 14:30, w polskim Centrum Kultury Jana Pawła II. Wstęp wolny. ZAPRASZAMY 

POLISH CREDIT UNION FOLKLORE FESTIVAL  

The Catholic Charismatic Renewal Council 
Archidiecezji Toronto zaprasza na Christ the 
King Rally, które odbędzie się 30 listopada, 
2019 w Toronto Pavilion, 190 Railside Rd. 
Mszy św. przewodniczył będzie i homilię wy-
głosi kardynał Tomasz Collins. W programie 
całodziennym są zaplanowane modlitwy, róża-
niec, konferencje charyzmatyczne. Bliższe 
informacje można otrzymać odwiedzając stro-
nę: 
          www.ccrctoronto.com  


