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Na Kawę , Pączki i Pełny Obiad  
Zaprasza Młodzież 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ml 3,19-20.1) 

Sprawiedliwy sąd Boży  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9) 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.  

 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 3,7-12) 

Kto nie chce pracować, niech też nie je  

 

EWANGELIA (Łk 21,5-19) 

Jezus zapowiada prześladowania  

swoich wyznawców  

W przyszłą niedzielę Kos cio ł katolicki  
obchodzi ostatnią niedzielę roku  
liturgicznego. Podsumowaniem całego roku 
jest uroczystos c  Chrystusa Kro la Wszech-
s wiata, panującego w niebie i na zie-
mi. Ostatnia niedziela przed Adwentem - 
początkiem nowego roku liturgicznego - 
stanowi podkres lenie faktu panowania 
Zmartwychwstałego Chrystusa.  
Uroczystość Chrystusa Króla w swojej 
wymowie wskazuje na cel ostateczny 
życia człowieka, czyli na zjednoczenie z 
Bogiem i oddanie się pod panowanie jego 
miłości w Królestwie Bożym.  

Poniedziałek 18 listopada 

8:00         dziękczynna z okazji 60tych urodzin  

                 brata, Witolda – siostra z mężem 

19:00      w intencji Beaty Serwin, w dniu urodzin -    

                 dzieci 

                 za śp. Helenę Makowską i Katarzynę  

                 Leszczyńską ( w rocz. śm) i za śp. Adama 

 – siostra   

 

Wtorek 19 listopada 

8:00          za śp. Tadeusza Braty ( 4 rocz. śm )  

                   - syn z rodziną  

19:00       dziękczynna z okazji 12tych urodzin  

                  Mateusza Mieczkowskiego z prośbą 

                  o opiekę Matki Bożej i dary Ducha  

 Świętego- Babcia  

  z prośbą o opiekę Bożą dla Roberta 

    Leung Hong  

      

Środa 20 listopada 

8:00          za śp. Teonię i Czesława Kapustka  

                   i za śp. Tadeusza i Zofię Sowińskich  

  za śp. Edwarda Żal – córka z rodziną 

19:00        Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 21 listopada 

8:00          za śp. Lucynę Kędziak ( 17 rocz. śm ) 

                   - córka z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośba o Boże   

                  Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  

                  i dary Ducha Świętego  dla Emilii 

                  z okazji 3cich urodzin 

                  za zmarłych z rodzin Chyjek, Lewczuk,  

                  Baran i Kozak  

 

Piątek 22 listopada 

8:00           za śp. Genowefę i Franciszka Antończak 

                  - syn z rodziną 

                 za śp. Józefa Chmielewskiego (9 rocz. śm) 

                  - Barbara 

19:00         za śp. Leszka Piątkowskiego oraz 

                   śp. Marię i Antoniego Słowik – żona  

 i córka  

  za śp. Stanisława Misztal i śp. Tadeusza 

                   Bratkowskiego - dzieci 

 

Sobota 23 listopada 

8:00          dziękczynna z okazji rocznicy ślubu  

                  Heleny i Krzysztofa  

12:30 Ślub: Martyna Gadomski i Patrick 

 Szyller 

17:00        za śp. Gertrudę i Józefa - syn 

19:00        za śp. Janinę Dobosz ( 11 rocz. śm ) 

 - mąż z rodziną 

Niedziela 24 listopada 

8:00          w intencji Zgromadzenia Sióstr  

 Misjonarek Chrystusa Króla w 60tą  

 rocznicę powstania 

9:30          za śp. Józefa i Marię Jemioło – córki 

 a rodzinami  

11:00        za parafian i dobrodziejów  

13:00        dziękczynna z okazji urodzin męża   

                  Krzysztofa i córki Marleny, z prośbą 

                  o potrzebne łaski 

14:30        za śp. Stefana Kalin –  żona z dziećmi 

19:00        za śp. Stanisława Lewczuka – żona  

                  i dzieci z rodzinami  

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 53 

                 CHRZTY 

 

Katerina Evelyna Bekas  

córka  Sandry i Marcina   

 

Emily Natalie Kania 

córka Darii i Mateusza   

 

Jacob Waliczek  

syn Elżbiety i Mariusza  

 

Olivia Rose Wighton  

Córka Katarzyny i Jesse’iego 

 

 

Poszukujemy katechetów do prowadzenia 
liturgii dla dzieci w czasie Mszy świętej,  
 o godz. 11:00, w niedzielę. Chętnych prosimy  
o kontakt z O. Pawłem. 

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! 

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 po-
wstanie kaplicy Maryjnej, dedykowanej Polo-
nii S wiata, w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej w 
Warszawie. Zostało sprzedanych cegiełek o 
wartos ci $12,000. Poniewaz  wielu parafian 
pytało się o moz liwos c  zakupu cegiełek, dla-
tego przedstawiciele Rady Polonii S wiata 
będą jeszcze raz sprzedawac  symboliczne 
cegiełki w naszej parafii w 
przyszłą niedzielę. Moz na je 
ro wniez  nabyc  w biurze para-
fialnym, w tym tygodniu.  
Cegiełki są w nominałach; 
$20, $50 i $100.  

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 s w. przewodniczył będzie i homilię 
wygłosi kardynał Tomasz Collins.  
W programie całodziennym są zaplanowa-
ne modlitwy, ro z aniec, konferencje chary-
zmatyczne. Bliz sze informacje moz na otrzy-
mac  odwiedzając stronę;                  
 www.ccrctoronto.com  
 

Witamy w naszej parafii o. Urbana Pudełko, 
franciszkanina, który odpowiedzialny jest za 
polskich pielgrzymów w Medjugorje. W tym 
roku Stolica Apostolska oficjalnie zezwoliła na 
organizowanie pielgrzymek do Medjugorje 
jako miejsca pielgrzymkowego. Dzisiaj O. Pu-
dełko wygłosi Słowo Boże na wszystkich 
Mszach św.  
Zapraszamy również w poniedziałek i wtorek 
na wieczorne Msze św. z O. Urbanem oraz jego 
konferencje o Medjugorie. 

PIELGRZYMKA 2020 

TEOLOGIA CIALA - KURS DLA DZIECI 

GOŚCIE 

Jako członkowie wspólnoty katolickiej, regular-
nie korzystamy z niestrudzonej służby naszych 
kapłanów. Powołani przez Boga i wyświęceni, 
by troszczyć się o Jego dzieci, kapłani służą 
naszym rodzinom, służą w kościołach, szkołach, 
szpitalach, domach opieki, na misjach i na uli-
cach. Fundusz wieczysty Shepherds’ Trust po-
zwoli kapłanom godnie przeżyć czas ich emery-
tury. Dla wielu naszych emerytowanych kapła-
nów oznacza to „podanie ręki” dla zapewnienia 
ich szczególnych potrzeb, aby nadal mogli god-
nie żyć. Zbiórka na fundusz wieczysty Shepher-
ds’ Trust jest przeprowadzona dzisiaj, we 
wszystkich kościołach Archidiecezji Toronto. 
Koperty na ten cel są dostępne w korytarzu 

kościoła.  Fundusz ten to nie tylko wsparcie 
finansowe dla księży na emeryturze; to nama-
calny sposób pomocy tym, którzy troszczyli się 
o nas i okazania wdzięczności za błogosławień-
stwa, które dzięki nim otrzymaliśmy.  

  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  
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 

      Co to jest: Rycerstwo Niepokalanej? 
Rycerstwo Niepokalanej to ruch maryjno-
apostolski, kto rego załoz ycielem jest  
s w. Maksymilian Maria Kolbe. Celem jest 
troska o nawro cenie grzeszniko w i tych, 
kto rzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłasz-
cza o nawro cenie nieprzyjacio ł Kos cioła, o 
zjednoczenie chrzes cijan stwa oraz o us wię-
cenie wszystkich pod opieką i za pos rednic-
twem Niepokalanej. Cel i program Rycerstwa 
s w. Maksymilian stres cił w has le: "Zdobyc  
cały s wiat dla Niepokalanej Dziewicy, by 
Ona, a przez Nią Chrystus zakro lował w du-
szach wszystkich ludzi". Dzis  Rycerstwo 
Niepokalanej czyni przedmiotem swych mo-
dlitw i zainteresowan  takz e ateisto w i ludzi 
religijnie obojętnych oraz tych, kto rzy zapo-
mnieli o Bogu i wartos ciach chrzes cijan skich. 
Przejęcie do Rycerstwa Niepokalanej od-
będzie się w sobotę, 7 grudnia, po poran-
nej Mszy św. Zapisać się możemy kontak-
tując się z;  
Teresą Wątroba; tel. 905-495-7035.  
Dodatkowe informacje na temat Rycer-
stwa znajdują się obok tablicy Rodziny 
Różańca świętego. 

Spotkanie Zelatoro w odbędzie się w piątek,  
               22 listopada,  o godz. 7:30 PM,  
                          w sali parafialnej.  

Osoby,  kto re wzięły udział w sesji fotogra-
ficznej do albumu parafialnego mogą  
odebrac  swo j album, w godzinach urzędo-
wania biura. Serdecznie Zapraszamy  
Albumy Czekają. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zwrócili bute-
leczki dla życia (Coins For Life), a tym samym 
złoz yli ofiarę na działalnos c  grupy ProLife w na-
szej parafii. Grupa ProLife aktywnie wspiera ogo l-
ną działalnos c  na rzecz obrony z ycia. Buteleczki 
moz emy przynosic  i zostawic  w zakrystii.  

Serdeczne Bóg zapłać  
wszystkim ofiarodawcom.  


