
10 LISTOPADA 2019              XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA             VOL. 40 NR 45 

Na Kawę i Pączki Zaprasza  
Grupa ProLife 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (2 Mch 7,1-2.9-14) 

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15) 

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 2,16-3,5) 

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię  

 

EWANGELIA (Łk 20,27-38) 

Uduchowione życie zmartwychwstałych  

Bóg żywych 
Zacieśnianie perspektywy życia prowa-
dzi do wyszukiwania sztucznych proble-
mów. Mogą być one próbą podważania 
autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje  
spokój. Jest pewien swoich racji.  
Wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić 
nam życiowej lekcji. Mówi dziś, abyśmy 
patrzyli na życie, zarówno swoje, jak  
i tych, którzy już odeszli, w perspektywie 
pewności zmartwychwstania, nadziei 
życia równego aniołom. To mobilizuje  
do walki, aby nie poddawać się żadnemu 
panowaniu oprócz Jezusowego. Jezus 
zaprasza do przeżywania życia  
w zadziwieniu, z nieosiągalnej naszymi 
siłami godności, dziecka Bożego. Pomaga 
odkrywać, że Bóg jest Bogiem życia  
i nie chce śmierci grzesznika. Potrafi  
ożywić to, co wydaje się już nieodwracal-
nie martwe. 
 

W Tobie, Panie, jest źródło mojego  
obecnego życia, a w Twoim zmartwych-
wstaniu nadzieja na życie wieczne.  
Niech ta nadzieja przeniknie moje  
myślenie i ukierunkowuje wybory mojego 
serca. 

Poniedziałek 11 listopada 

8:00         za śp. Edwarda Kuziorę – córka Wiesława 

19:00       za śp. Irenę i Wincentego Kaczmarek  

                 i za śp. Adelę i Jana Błaszczyk - dzieci 

                 za śp. Dariusza i Jerzego Dybalskich  

 

Wtorek 12 listopada 

8:00          za śp. Ryszarda Mantaj – córka z rodziną  

19:00        za śp. Floriana Nierychło i Jana Pabiana 

      

Środa 13 listopada 

8:00          za śp. Elżbietę Łazuchiewicz – Maria i Jan 

19:00        Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 14 listopada 

8:00          za śp. Krzysztofa Jeża – rodzice 

                   i siostra z rodziną 

 za śp. Stanisława Giemzika - rodzina 

 Robak 

19:00  za śp. Jana Martyniuka ( 2 rocz. śm )  

                   Adam z rodziną 

                  za zmarłych rodziców z rodziny Danickich 

                  i Garbacz oraz śp. Wandę ( 2 rocz. śm )  

 - dzieci 

 

Piątek 15 listopada 

8:00         w intencji Panu Bogu wiadomej -  Pola 

                 za śp. Władysława Dadej  

 – rodzina Tobola 

19:00       za śp. Andrzeja Tokarza– syn Andrzej z  

                  rodziną 

 za śp. Jerzego i Karola Rogowskich  

                  oraz za śp. Jana i Helenę Gryglik  

 

Sobota 16 listopada 

8:00        za śp. Janinę i Antoniego oraz zmarłych 

                z rodziny Adamowicz i Kowalskich  

17:00     za śp. Sabinę Sylininkas – rodzina  

                Żebrowskich 

19:00     dziękczynna z prośbą o dalsze Boże   

                Błogosławieństwo dla Anny i Stanisława 

                z okazji 27 rocznicy ślubu - dzieci 

 

Niedziela 17 listopada 

8:00         za zmarłych rodziców i rodzeństwo z        

                  obojga stron – Danuta i Stanisław  

                 Marchewka z rodziną  

9:30         za śp. Michała i Genowefę Koltowski  

 - dzieci 

11:00      za parafian i dobrodziejów  

13:00      za śp. męża Antoniego Kanię ( 10 rocz śm) 

                 i za śp. rodziców z obojga stron – żona z  

                 rodziną 

14:30      za zmarłych z rodziny Krzeczkowskich  

                  i Halawa – syn z rodziną 

19:00      za śp. Tomasza Ujdę - mama 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 52 

                 CHRZTY 

Dominik Arkadiusz Cichoń 

syn Wiolety i Arkadiusza   

 

Everleigh Marie McCaul 

córka Anny i Ryan’a   

 

Lucas Licinio Simoes 

syn Katarzyny i Tiago 

 

Dziś, 10 listopada, można nabyć 
w sali parafialnej rogale  
św. Marcina, które przygotuje 
sklep EUROMAX. 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 
zaprasza Cię na Mszę św. i spotkanie z Jezusem w 
Najświętszym Sakramencie , w każdy  czwarty piątek 
miesiąca, o godz. 19:00.   

 22 Listopada  
Przyjdź i zaproś innych! 

ALBUMY PARAFIALNE  

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

Rozpoczęliśmy program Teologii Ciała dla 
Dzieci w wieku 11 do 14 lat (Grades 6 through 
8). Nasze dzieci są, niemalże codziennie, bom-
bardowane informacjami które podważają ich 
ludzką i chrześcijańską tożsamość, a w szcze-
gólności tożsamość seksualną. Nauczanie w 
szkołach, w klasach 6 do 8, często nie pomaga 
odnaleźć sensu w ogromie sprzecznych infor-
macji, ale jeszcze pogłębia poczucie zagubie-
nia. Nasz wielki rodak, Święty JPII, na samym 
początku swego pontyfikatu, przewidział te 
problemy społeczne i przedstawił nauczanie 
które wszystkiemu, a w szczególnie płciowości 
i seksualności, na nowo nadaje właściwy sens i 
piękno. Kurs Teologii Ciała dla dzieci w wieku 
11 do 14 będzie trwał do 18-go grudnia, w 
każdą środę o 19:00 (do 20:00) w salce św. 
Maksymiliana (nowe centrum katechetyczne 
na dole). Zapraszamy  

            Pielgrzymka do Japonii 
W przyszłym roku w dniach od 
6 – 14 maja organizowana jest 
pielgrzymka do Japonii s ladami 
s w. Maksymiliana Kolbe. Propo-
nowany program jest bardzo  
ciekawy i bogaty. Odwiedzimy 
między innymi: Tokio- Nagasaki
- Wulkan Unzen - Hongochi 
(Niepokalano w Japon ski) - Kioto- Akita 
(Sanktuarium Matki Boz ej Płaczącej), klasztor w 
kto rym W 1973 Roku objawiła się Matka Boz a; 
objawienia te okres lono jako kontynuacje obja-
wien  fatimskich.                    Zapraszamy.  

Info.: POLIMEX, tel. 905 238-6683, wew. 
427, prosić Mirę.  

 
O. proboszcz będzie  

przewodniczył tej pielgrzymce. 

       
 Kaplica Maryjna pod opieką Polonii 
Dziękujemy wszystkim, kto rzy wsparli 
powstanie kaplicy Maryjnej, dedykowanej 
Polonii S wiata, w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej 
w Warszawie. Zostało sprzedanych cegie-
łek o wartości $12,000. Poniewaz  wielu 
parafian pytało się o moz liwos c  zakupu ce-
giełek, dlatego przedstawiciele Rady Polo-
nii Świata będą jeszcze raz sprzedawać 
symboliczne cegiełki w naszej parafii w 
niedzielę, 24 listopada.  

The Catholic Charismatic Renewal Coun-
cil Archidiecezji Toronto zaprasza na 
Christ the King Rally, które odbędzie się 
30 listopada, 2019 w Toronto Pavilion, 
190 Railside Rd. Mszy s w. przewodniczył 
będzie i homilię wygłosi kardynał Tomasz 
Collins. W programie całodziennym są za-
planowane modlitwy, ro z aniec, konferencje 
charyzmatyczne. Bliz sze informacje moz na 
otrzymac  odwiedzając stronę;                  
 www.ccrctoronto.com  

Osoby,  które wzięły udział  
w sesji fotograficznej  

do albumu parafialnego  
mogą odebrać swój album  

w godzinach urzędowania 
biura 

 
Serdecznie Zapraszamy  

Albumy Czekają 

W połowie listopada będzie gos cił w naszej 
parafii o. Urban Pudełko, franciszkanin, 
który odpowiedzialny jest za polskich 
pielgrzymów w Medjugorje. W tym roku, 
Stolica Apostolska oficjalnie zezwoliła na 
organizowanie pielgrzymek do Medjugorje 
jako miejsca pielgrzymkowego.  

PIELGRZYMKA 2020 

TEOLOGIA CIALA - KURS DLA DZIECI 

GOŚCIE 

Jako członkowie wspo lnoty katolickiej, regu-
larnie korzystamy z niestrudzonej słuz by 
naszych kapłano w. Powołani przez Boga i 
wys więceni, by troszczyc  się o Jego dzieci, 
kapłani słuz ą naszym rodzinom, słuz ą w ko-
s ciołach, szkołach, szpitalach, domach opieki, 
na misjach i na ulicach. Fundusz wieczysty 
Shepherds’ Trust pozwoli kapłanom godnie 
przez yc  czas ich emerytury.Dla wielu naszych 
emerytowanych kapłano w oznacza to 
„podanie ręki” dla zapewnienia ich szczego l-
nych potrzeb, aby nadal mogli godnie z yc . 
Zbiórki na fundusz wieczysty Shepherds’ 
Trust będą przeprowadzone we wszyst-
kich kościołach Archidiecezji podczas 
weekendu 16/17 listopada. Koperty na 
ten cel będą dostępne dzisiaj. Fundusz ten 
to nie tylko wsparcie finansowe dla księz y na 
emeryturze; to namacalny sposo b pomocy 
tym, kto rzy troszczyli się o nas i okazania 
wdzięcznos ci za błogosławien stwa, kto re 
dzięki nim otrzymalis my.          
       Bóg zapłać za hojnie złożone ofiary. 

FUNDUSZ EMERTYTALNY KSIĘŻY 

Zapraszamy na Koncert Świąteczny  
Christmas Concert  

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
"Śląsk" im. Stanisława Hadyny, 

 kto ry to zespo ł bez wątpienia jest jednym z 
najwybitniejszych ambasadoro w polskiej 
kultury. "S ląsk" to synonim kunsztu arty-
stycznego - wokalnego, tanecznego i troski  
o kultywowanie polskiej tradycji. W progra-
mie s wiątecznym  zespół "Śląsk" wystą-
pią 14 grudnia w kościele św. Maksymi-
liana Kolbe o godz. 14:00.  „Koncert Boz o-
narodzeniowy” to koncert ujmujący ciepłem 
i magią s wiąt Boz ego Narodzenia, w kto ry 
wprowadzają najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki. Bilety w cenie $40 są dostępne dziś 
w sali parafialnej oraz w biurze w ciągu 
tygodnia. Zapraszamy. 
  

W naszej parafii w Kaplicy Wieczystej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu mo-
żesz spotkać się z Jezusem w dzień i w 
nocy. Moz esz spotkac  się z Nim osobis cie, 
jes li tego zapragniesz całym sercem.  
Od 24 lat trwa nieprzerwanie adoracja. 
Przyjdz , zobacz, otwo rz się na Jego obecnos c . 
Bo g chce ci cos  powiedziec , i to tylko tobie  
i w taki sposo b, jaki jest Jemu tylko wiadomy. 
Aby to nastąpiło, musisz pozostawac  w Jego 
obecnos ci. Kaplica Wieczystej Adoracji Naj-
s więtszego Sakramentu jest otwarta dzien   
i noc. Przyjdz , zobacz i uwierz, z e w tej posta-
ci kawałka białego chleba jest z ywy Jezus 
Chrystus. Ten sam, kto ry się narodził przed 
wiekami, kto ry umarł na drzewie krzyz a  
i kto ry zmartwychwstał. On tu jest i na ciebie 
wciąz  czeka. Gdy wejdziesz do kaplicy  
i zegniesz kolana przed Najs więtszym  
Sakramentem, moz esz doznac  głębokiego 
pokoju. Zwro c  swoje oczy na postac  kawałka 
białego chleba. To z ywy Jezus Chrystus. Ten 
sam, co z ył przed wiekami. On z yje teraz. 
Tutaj. Głosi Ewangelię, uzdrawia, uwalnia, 
błogosławi. Obdarza niezliczoną ilos cią łask.  
Dzisiaj pragniemy zachęcic  wiernych, aby 
przyłączyli się do grona adorujących w na-
szej parafii. Przyjdz  czeka na ciebie Jezus.  

 
Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt z Państwem Chmura,  

tel. (905) 949-1237. 
  

WIECZYSTA ADORACJA 

Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować 
wszystkim sponsorom słodyczy, włącznie z 

anonimowymi, organizatorom 
jak i prowadzącym  

  Balu Wszystkich Świętych  
dla dzieci,  

w szczególny sposób: 
David Dadej/D&D Heating and 
Cooling; Bartex; Ziggy Polanski /CAC Turbo 
IntercoolHeat Transfer; Anna i Leszek Kraska/
EtobicokeEngine Rebuilding,  

Serdeczne Bóg Zapłać 

Kongres Polonii Kanadyjskiej, okręg  
Mississauga, i Konsulat Generalny RP,  
w Toronto, zapraszają na projekcję filmu  
Niepospolita”, która odbędzie się 11.11.2019, 
o godz. 19:30 w Polskim Centrum Kultury JPII.'  
Wstęp wolny; film nie ma napisów w języku 
angielskim.                  
  ZAPRASZAMY 

Change for Life – dzisiaj po wszystkich 
Mszach Św. zbierane są buteleczki 
„Change for Life,” (kto re grupa Pro-Life 
rozdała we wrzes niu). Wasze drobne ofiary 
wrzucone do tych ‘skarbonek z ycia’, umoz li-
wią organizację wielu inicjatyw promują-
cych kulturę z ycia i walki; o to aby zło abor-
cji zostało powstrzymane. Każda, nawet 
najmniejsza ofiara złożona na ten cel, 
przełoży się na konkretne dobro, które 
będzie mogło zaistnieć właśnie dzięki 
Wam!  


