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MŁODIEŻ ZAPRASZAJA DZIS  
NA NALEŚNIKI, KROKIETY ORAZ INNE PRZYSMAKI.  

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) 

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności  

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9) 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni 

 

EWANGELIA(Łk 17, 5-10) 

Służyć z pokorą  

Wiara – wierność w małych rzeczach; 

Uczniowie byli świadomi słabości swojej wiary. 

Sam Jezus nazywał ich ludźmi małej wiary. Stara-

li się o jej wzrost, ale byli jednocześnie świado-

mi, że to nie zależy od nich. My także staramy się 

żyć wiarą. Stąd pytamy czasami, co jest wolą 

Boga w naszym życiu. Nie widząc jednak wiel-

kich wyzwań, lekceważymy wierność w rzeczach 

drobnych, chcemy narzucić Bogu własną wolę. 

On dziś przypomina i zachęca, abyśmy ćwiczyli 

wierność w rzeczach małych, motywowani Jego 

wolą. Gdy przyjdzie sukces, nie możemy przypisy-

wać chwały samym sobie. Gdy przyjdzie trud 

walki, nie wolno zapomnieć, że On nas tu posta-

wił i stąd wydostanie. Ofiarujmy samych siebie 

Bogu i patrzmy, ile miłości wkładamy w każdy 

nasz czyn. To znak naszej wielkości, która wypły-

wa z wiary. 

Poniedziałek 7 października   

8:00         za śp. Zofię i Edwarda Zubalskich  

18:30       Nabożeństwo Różańcowe  

19:00      za śp. rodziców Henrykę i Władysława  

                 Błażejak 

                 Dziękczynna z prośbą o dary Ducha  

                 Świętego dla Pawła Terleckiego - Ania  

                 Hecold 

Wtorek 8 października  

8:00          za śp. Stanisława Gdyczyńskiego- żona z  

                   dziećmi  

18:30        Nabożeństwo Różańcowe 

19:00       dziękczynna z prośbą o Boże błogosła -  

                  - wieństwo dla Agnieszki i Edwarda  

                  z rodziną - rodzice 

                  za śp. Andrzeja Boryczkę - żona z dziećmi 

Środa 9 października   

8:00          dziękczynna z okazji 53 urodzin 

                  Małgorzaty 

                   za śp. Marię Wilczak - przyjaciele 

18:30        Nabożeństwo Różańcowe  

19:00        Intencje zbiorowe  

Czwartek 10 października  

8:00          za śp. Stanisława Dobosza ( 10 rocz.śm) 

                   - brat 

18:30        Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bło -        

                   gosławieństwo dla Magdy z ok. urodzin 

                   Dziękczynna z ok. 11 urodzin Weroniki  

                   - rodzice   

   Piątek 11 października   

8:00         za śp. Aleksandra, Michalinę, Zygmunta     

                  i Mieczysława Lisek - rodzina  

                  za śp. Romana Sroślak - rodzina  

18:30       Nabożeństwo Różańcowe 

19:00       za śp. Władysławę i  Stanisława  

                  Dębińskich - córka  

                  za śp. Weronikę i Wawrzyńca Kuziora  

                  i śp. Anielę i Tomasza Koczwara - córka 

                  z rodziną 

       Sobota 12 października   

8:00          za śp. Andrzeja Skórę - przyjaciele 

8:30          Nabożeństwo Różańcowe  

12:30        Ślub: Natalie Towarek i Paul Grzelak  

14:00     Ślub: Angelika Bednarczyk i Rafał Woźniak 

17:00       za śp. Piotra i Sabinę Ginko - syn z rodziną 

19:00       dziękczynna z ok. 40 rocznicy ślubu 

                  Marioli i Kazimierza Brozda  

Niedziela 13 października  

8:00         za śp. Zdzisława Jaremko ( 6 rocz. śm. ) 

                  i zmarłych z rodziny Jaremko i Niedużak -   

                  rodzina  

9:30         dziękczynna z ok 2 rocz. ślubu Katarzyny  

                  i Francesco z prośbą o opiekę Matki  

                  Bożej  - rodzice  

11:00      za parafian i dobrodziejów 

13:00      za śp. Józefę, Otylię, Franciszka, Józefa,  

                 Adama Ratowskich i śp. Leokadię,  

                 Eugeniusza Kanigowskich i śp. Wandę 

                 Bujna - rodzina 

14:30      za śp. Joannę Mazurkiewicz ( 5 rocz. śm ) 

                 - córka z rodziną 

18:30       Nabożeństwo Różańcowe 

19:00      za śp. Antoninę, Andrzeja i Piotra Sas  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZĄ DUSZPASTERZE 

                 CHRZTY 

Nicole Sztork 

córka  Anny i Pawła  

ŚLUBY  

Patricia Krystyna Maria Baranowski  

córka Grażyny i Roberta  

Jacob Richard Swiderski syn Joanny i Richard ’a  

PROLIFE / LIFE CHAIN  

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.  11 Października 
Przyjdź i zaproś innych! 

Dotarliśmy do punktu kulminacyjnego naszych 
przygotowań do obchodów jubileuszu 40 lecia. 
Witamy serdecznie ks. bp. Wiesława Śmigla z 
Torunia, który przewodniczył będzie Jubileu-
szowej Mszy św. o godz. 11:00 oraz wygłosi 
Słowo Boże. Po Komunii s w. odbędzie się uroczy-
ste zawierzenie Jezusowi poprzez Maryje według 
traktatu s w. Ludwika de Monfort. Kartki z zawie-
rzeniem, podpisane, kładziemy do specjalnie przy-
gotowanego koszyka po zawierzeniu. Zostaną one 
posłane na Jasną Go rę, a w intencji wszystkich, 
kto rzy zawierzyli się ks. bp Antoni Długosz odpra-
wi przed cudownym Obrazem Matki Boz ej Często-
chowskiej Msze s w. 

BANKIET 40LECIA PARAFII 

Wszystkie Organizacje i Grupy Parafialne  

proszone są o nie palenie świec woskowych  

podczas spotkań w salkach parafialnych ze wzglę-

dów bezpieczeństwa. Podczas REKOLEKCJI zajęcia w sali parafialnej są odwołane dla wszystkich grup. 

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. Kazimierza w 
Toronto. 

Polsko - Kanadyjski Klub Numizmatyków i Filatelistów, 

Troyak, zaprasza na wystawę oraz targi kolekcjonerskie 

dziś, miedzy godz. 9:00 - 16:00, w Centrum JPII. Na wysta-

wie będzie można obejrzeć monety, meble, banknoty oraz 

znaczki pocztowe. Zapraszamy. 

Grupa pro-life zaprasza do wzięcia udziału w 
Life Chain W tym roku, modlimy się przy Ca-
wthra/Meadows (koło kos cioła), w niedzielę 6 
października, pomiędzy 2-3pm. 

Tych wakacji nie zapomną 
Gdy uczniowie wracają do szkoły, wielu z nich 
opowiada jak spędziło wakacje i jakie przygody 
przez yło na obozach letnich. Jednak nie kaz de 
dziecko ma moz liwos c  wyjazdu na kolonie ze 
względu duz e koszta lub warunki niedostosowane 
do ich niepełnosprawnos ci, na przykład dla oso b 
głuchoniemych. Finansowana przez ShareLife 
agencja Silent Voice zorganizowała wakacje letnie 
dla ponad 100 niedosłyszących dzieci i ich ro-
dzen stwa. Aby dowiedziec  się więcej o tym wyjąt-
kowym programie, kto ry mo gł byc  zrealizowany 
dzięki Pan stwa dotacji na ShareLife, zachęcamy 
do odwiedzenia strony:   

bit.ly/sharelifesummer. 

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 S w. (klasy wtorkowe) 
17 października, 18:30 – 20:00 – Katecheza do 
Bierzmowania 
19 października, 13:00 – 14:30 – Katecheza do 
Pierwszej Komunii S 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, Siostrze Faustynie i Michale Sopoc ko 
“Miłos c  i Miłosierdzie” to film - dokument fabula-
ryzowany opowiada historię z ycia siostry Fausty-
ny Kowalskiej – mistyczki, autorki “Dzienniczka”, 
kto ra w swoim z yciu z woli Jezusa stanęła przed 
wykonaniem niezwykle waz nej misji. Nie mniej-
szą rolę w objawieniu s wiatu prawdy o Boz ym 
Miłosierdziu odegrał bł. ks. Michał Sopoc ko, wy-
bitny kapłan i spowiednik s więtej, kto rego losy 
ro wniez  poznajemy w filmie. Bo g wyznaczył dla 
niego waz ną rolę – realizację misji przekazanej 
Siostrze Faustynie. Temu dziełu pos więcił nie-
malz 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 wynie-
sienia na ołtarze Siostry Faustyny i uznania przez 
Kos cio ł przesłania wynikającego 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.  

Na zakończenie rekolekcji maryjnych  
zbierana jest dzisiaj druga kolekta dla misjonarza 
i ks. Biskupa Wiesława S migla. Z głębi serca dzię-
kujmy z waszą ofiarność.  

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.   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 cmen-

tarzach:  Assumption, Mississauga; Mount Peace, 

Mississauga; St. John’s, Mississauga;  

St. Mary’s, Mississauga. 

Niedziela, 13 paz dziernika - Procesja do Ogrodu 
Ro z an cowego 

RCIA rozpoczyna się 9 października, o godz. 19.30 

W miesiącu październiku  
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE dla DOROSŁYCH odpra-
wiane będą codziennie o godz. 18:30  (w środy w połą-
czeniu z nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy), w soboty po porannej mszy św.      
Od jutra (poniedziałek) rozpoczyna się różaniec dla 
dzieci pod hasłem "Zostań expertem od Maryi". 
Różaniec dla dzieci jak zawsze w poniedziałki i 
czwartki o 18:30. W czwartek będzie w jęz. angielskim.                         

                                       Zapraszamy  

Bilety na film $15 


