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Na Kawę i Pączki Zaprasza  
Kościół Domowy 

Z PULPITU... 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 5,1-3) 

Namaszczenie Dawida na króla  

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122 (121), 1-2. 4-5) 

Idźmy z radością na spotkanie Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1,12-20) 

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna 

 

EWANGELIA (Łk 23,35-43) 

Jezu, wspomnij na mnie,  

gdy przyjdziesz do swego królestwa  

       Król na tronie miłości miłosiernej 
Przyjrzyj się, jak Jezus realizuje swoje 
królestwo. W bliskości do ludzi jako naj-
lepszy ich pasterz. W rządzeniu, które 
jest pokorną służbą, a jej fundamentem – 
posłuszna miłość do Ojca. To miłość za-
troskana o każdego, która nigdy nie staje 
się przymusem, zaprasza, aby człowiek 
podjął wolną decyzję uczynienia Chrystu-
sa swoim jedynym królem. Każdy grzech 
i brak odpowiedzi na łaskę Bożą stają się 
zaprzeczeniem królowaniu Boga. Świat 
dzisiejszy pokazuje, że wszystko można 
ośmieszyć i wyszydzić, również królowa-
nie Boga, bo demaskuje obłudę wszelkiej 
władzy, ludzkiej pychy i egoizmu. Jezuso-
we królestwo jest królestwem życia, któ-
re zwyciężyło szatana i śmierć, trwa bez 
końca. Jest królestwem służebnej miło-
ści. Zdobywa się je przez posłuszeństwo i 
pokorną odpowiedź na łaskę płynącą z 
Krzyża. Jezus króluje z tronu miłosier-
dzia. Jego królestwo może stać się udzia-
łem każdego, największego nawet łotra. 
Trzeba tylko ufnego i całkowitego uzna-
nia w Jezusie Króla wszechświata i swoje-
go życia. 
Niech każdego dnia przychodzi do mnie 
Twoje, Panie, królestwo. Wspomagaj 
mnie, abym mógł żyć jego prawem. A kie-
dy zakończę ziemską wędrówkę, przyjmij 
mnie do jego pełni. 

Poniedziałek 25 listopada 

8:00         za zmarłych rodziców Teresę i Jana Hul 

                  córka z rodziną 

19:00       za zmarłych rodziców – syn Ryszard z         

                  rodziną 

                  za zmarłych z rodziny Raczywolskich  

                  i Krasko – rodziny  

 

Wtorek 26 listopada 

8:00          za śp. Mariannę, Stanisława  

 i Mieczysława Jarząbek – rodzina  

19:00       za śp. Stanisława Markowskiego  

 ( 5 rocz.śm) - żona i synowie 

  w intencji ochrony życia od poczęcia  

                  do naturalnej śmierci – Grupa Pro Life  

 

Środa 27 listopada 

8:00          za śp. Marię Anker i Jerzego, Zbigniewa,  

                   Janusza, Helenę oraz Aleksandra   

                   Wiśniewskich – córka z rodziną 

  za śp. Antoniego Kosakowskiego 

  (1 rocz śm) i zmarłych z rodziny  

 Ostrowskich - rodzina 

19:00        Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 28 listopada 

8:00          za śp. Alinę Zmiejko i śp. Bazylego 

  Jaganow - dzieci 

19:00 za śp. Andrzeja, Eugeniusza i Michalinę 

                - Krzysztof z rodziną  

                  za śp. Stanisława Szypułę – syn z rodziną  

 

Piątek 29 listopada 

8:00         za śp. Janinę, Anielę i Antoniego Chmiel  

 - Tadeusz Dobosz 

                  za śp. Józefa Mańkę 

19:00       za śp. Janinę i Franciszka Woś  

                  – córka z rodziną 

                  za zmarłych z rodziny Leśniak, Ormaniec,  

                  i Jesionek – córka z rodziną 

 

Sobota 30 listopada 

8:00         dziękczynna z okazji urodzin Franciszka  

                 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla  

                 niego 

17:00      dziękczynna za otrzymane łaski i powrót  

                 do zdrowia Michaela Iskiw – żona  

                 z dziećmi 

19:00       za śp. Krzysztofa Kaczmarka (15 rocz śm) 

                  - rodzice i rodzina 

 

Niedziela 1 grudnia  

8:00          w intencji członków Rodziny Różańca  

                  Świętego  

9:30         za śp. Artura Ostrowskiego ( 15 rocz śm ) 

                  i za śp. Franciszka i Zofię Ostrowskich  

                  oraz śp. Marię Miętus, Jana i Weronikę  

                 Malec oraz śp. Ryszarda Lalewicza  

                 - rodzina 

11:00      za parafian i dobrodziejów  

13:00      dziękczynna z okazji 15 urodzin Dawida 

                 z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

                 i potrzebne łaski  - rodzice, brat  

                 i dziadkowie  

14:30      za śp. Jadwigę Sarnę ( 13 rocz. śm )  

                 córka z rodziną 

19:00      za śp. ojca, Józefa Karpiel ( 25 rocz. śm) 

                 - syn Krzysztof z rodziną 

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 54 

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.  - 13 grudnia 

Przyjdź i zaproś innych! 

WKRÓTCE ADWENT I REKOLEKCJE 

            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 powsta-
nie kaplicy Maryjnej, dedykowanej Polonii S wiata, 
w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej w Warszawie. Zo-
stało sprzedanych cegiełek o wartości $12,000. 
Poniewaz  wielu parafian pytało się o moz liwos c  
zakupu cegiełek, dlatego przedstawiciele Rady 
Polonii Świata będą jeszcze raz sprzedawać 
symboliczne cegiełki w naszej parafii dziś, w 
niedzielę, 24 listopada.  

CHRIST THE KING RALLY 

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 całodzien-
nym są zaplanowane modlitwy, ro z aniec, konfe-
rencje charyzmatyczne. Bliz sze informacje moz na 
otrzymac  odwiedzając stronę;                  
 www.ccrctoronto.com  

PIELGRZYMKA 2020 

Zapraszamy na Koncert Świąteczny  
Christmas Concert  

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

kto ry jest bez wątpienia  jednym z najwybitniej-
szych ambasadoro w polskiej kultury. "Śląsk" to 
synonim kunsztu artystycznego - wokalnego, 
tanecznego i troski o kultywowanie polskiej tra-
dycji. W programie s wiątecznym zespół "Śląsk" 
wystąpi 14 grudnia, w kościele św. Maksymi-
liana Kolbe , o godzinie 14:00.   
„Koncert Bożonarodzeniowy” to koncert ujmu-
jący 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 możesz spotkać się 
z Jezusem w dzień i w nocy. Moz esz spotkac  się z 
Nim osobis cie, jes li tego zapragniesz całym ser-
cem. 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 Najs więtszego Sakra-
mentu jest otwarta dzien  i noc. Przyjdz , zobacz i 
uwierz, z e w tej postaci kawałka białego chleba 
jest z ywy Jezus Chrystus. Ten sam, kto ry się naro-
dził 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 przyłą-
czyli się do grona adorujących w naszej parafii. 
Przyjdz  czeka na ciebie Jezus.  

Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt z Państwem Chmura,  

tel. (905) 949-1237. 

WIECZYSTA ADORACJA 
Okres poprzedzający S więta 
Boz ego Narodzenia, to czas 
Adwentu, ale takz e czas, 
kiedy jestes my skłonni  
szerzej niz  kiedykolwiek 
otworzyc  nasze serca  
na potrzeby bliz nich, kto rym 
niezbyt się w z yciu  
powiodło. W naszej parafii  
od kilku lat organizujemy paczki s wiąteczne  
dla dzieci w domach Dziecka w Polsce.  
W minionym roku nasza parafia zasponsorowa-
ła „Królewskie Paczki”  dla dzieci w kilku  
domach dziecka w Polsce. Ro wniez  w tym roku 
organizujemy podobną akcję pomocy s wiątecz-
nej. Ofiary na paczki zbierane będą w przyszłą 

niedzielę, 1 grudnia, do koszyczków dla ubo-
gich przy wyjściu z kościoła. 

 RYCERZE KOLUMBA  
ORAZ RADA PARAFIALNA: 

organizują w niedzielę, 
1 grudnia świąteczną  
zbiórkę żywności  
dla Good Shepherd  
Ministries oraz  
Mississauga Food Bank. 
Z ywnos c  będzie moz na złoz yc  do pudełek przy 
wejs ciu do kos cioła lub w sali parafialnej. Przyno-
simy tylko: konserwy, puszki, ryz , makarony, ka-
wę, słoiki itp. Prosimy o z ywnos c  z waz ną datą 
uz ywalnos ci i nie szybko psującą się. Prosimy o 
z ywnos c  z waz ną datą uz ywalnos ci. Zbio rka z yw-
nos ci odbędzie się tylko w przyszły weekend, 

jeden dzień, 1 grudnia.  

Rekolekcje Adwentowe od-
będą się w tym roku,  
w drugą niedzielę Adwentu,  
od 8 .XII do 11. XII  
i poprowadzi je O. Arkdiusz  
Cichla, OMI, misjonarz  
z Ukrainy.  
O. Arkadiusz Cichla OMI urodził się 12 lipca 1972 
r. we Wrocławiu. 15 czerwca 2002 r. przyjął we 
Wrocławiu s więcenia kapłan skie i skierowany 
został do pracy na Ukrainie.  
Swoją posługę pełnił w Eupatorii (Krym), w Obu-
chowie i Kijowie, gdzie był ro wniez  proboszczem. 
Zakon czył Szkołę Wychowawco w Seminario w 
Duchownych i przez wiele lat był członkiem ze-
społu formacyjnego. Obecnie pracuje  
w Obuchowie, gdzie jest przełoz onym.  
W Delegaturze Ukrain skiej pełni ro wniez  funkcję 
ekonoma delegatury.   

 W przyszłą niedzielę  
rozpoczynamy Adwent  

oraz nowy rok liturgiczny 

UWAGA  
Intencje Zbiorowe / S rodowe 
zamo wione na 4.XII oraz 11.XII  

Będą Odprawione 27 listopada  

W piątek, 6. XII. - Biuro Parafialne 
będzie nieczynne 

Wymiana tajemnic Różańca świętego 
odbędzie się w niedzielę,  

1 grudnia, po  
nabożeństwie różańcowym,  

o godz. 7:30 rano.  
Serdecznie zapraszamy.  

Szlachetna Paczka! 

Zapraszamy do włączenia się do Rycerstwa 
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, zwłaszcza o nawro cenie 
nieprzyjacio ł Kos cioła, o zjednoczenie chrzes cijan -
stwa oraz o us więcenie wszystkich pod opieką  
i za pos rednictwem Niepokalanej. Przejęcie do 
Rycerstwa Niepokalanej odbędzie się w sobotę, 7 
grudnia, po porannej Mszy św. Zapisac  się moz e-
my kontaktując się z Teresą Wątroba,  
tel. 905-495-7035. Dodatkowe informacje na 
temat Rycerstwa znajdują się obok tablicy Rodziny 
Ro z an ca s w.  

Grupa Misyjna serdecznie zaprasza na spotkanie, 
kto re odbędzie się w piątek, 29 listopada  
po wieczornej Mszy św. Wszyscy członkowie 
grupy oraz sympatycy proszeni są o uczestnictwo 
we Mszy św. o godz. 19:00. 

Zapraszamy do odebrania zestawów kopertek; 
dziś, po wszystkich mszach s więtych, w sali pod 
Kos ciołem. Jednocześnie, prosimy  o sprawdze-
nie; czy numer na nalepce ( label ) jest zgodny 
z tym na kopertkach. Prosimy ro wniez  z eby na 
kopercie początkowej napisali Pan stwo swoje 
dane; imię, nazwisko, adres i numer telefonu,  
zaznaczając, ze jest to ‘koperta początkowa.’  

ODESZLI DO PANA 
Graz yna Fronczak, lat 50; 
Agnieszka Bejger, lat 65; 
Mieczysław Cies la, lat 66; 

Jan Wojciech Sambor, lat 68; 
Zofia Jas niak, lat 70; 

Zdzisław Kamycki, lat 71; 
Jadwiga Ganowska, lat 77; 
Elz bieta Keiser, lat 78; 
Stanisława Palka, lat 81; 
Witold Sroczyn ski, lat 86; 
Katarzyna Mazur, lat 93; 
Maria Jemioło, lat 94; 

Kazimiera Nowakowska, lat 95; 
Wieczne Odpoczywanie Racz im Dać Panie,  
A  Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci. 

W niedzielę, 1 grudnia, na Mszy Św., 
o godz. 13:00, z udziałem dzieci; odbędzie 
się ceremonia przyjęcia nowych kandydatów 
do służby liturgicznej. Kandydaci otrzymają 
białą komżę; żeby przez dalsze przygotowanie 
w czerwcu złożyć ślubowania na ministranta!    

Zapraszamy! O. Paweł Pilarczyk, OMI. 

Dzisiejsza druga kolekta  
przeznaczona jest  

na Remonty 


