
20 WRZEŚNIA 2020                                                 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA            VOL. 41 NR 38 

INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,6–9) 

Myśli moje nie są myślami waszymi  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 145,2–3.8–9.17–18) 

Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. 

 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 1,20c–24.27a) 

Moim życiem jest Chrystus  

 

EWANGELIA (Mt 20,1–16a) 

Przypowieść o robotnikach w winnicy  

Nieskoń czońa dobroc  
W oczach Boga kaz dy ma szańsę. Dla Niego 
ńigdy ńie jest za po z ńo. Dla Niego ńie ma 
przegrańych ańi prymuso w z pierwszej ław-
ki. Dla Boga wszyscy jestes my dziec mi zapro-
szońymi do wspo łpracy w trosce o wińńicę 
kro lestwa Boz ego. Bo g jest ńieskoń czeńie 
dobry. Jego dobroc  to pragńieńie, aby 
„zapłacic  temu ostatńiemu tyle samo”, bo 
kaz dy jest godńy miłos ci, bez względu ńa to, 
ile z siebie potrafi dac , czy duz o, czy mało. 
Logika Boz ej dobroci przekracza całkowicie 
schematy ludzkiej sprawiedliwos ci. Moz e 
szokowac  i budzic  ńiezrozumieńie czy sprze-
ciw. Jedńak w swoich wyborach Pań jako 
ńasz Przyjaciel, pozostając wierńy swoim 
obietńicom, w ńiczym ńas ńie krzywdzi. 
 
Panie, otwórz moje serce na przyjęcie Twojej 
dobroci, nawet jeśli jej nie rozumiem czy 
wręcz mnie oburza.  

 

Poniedziałek 21 września 

8:00 za śp. Marię i Tadeusza Schab – córka z 

 rodziną 

19:00 za śp. Helenę i Władysława Rebizak 

 oraz za zmarłych z rodziny Rebizak,  

 Szymczuk i Mazur – rodzina Wojnarowicz   

 za śp. Jerzego i Karola Rogowskich oraz 

                 za śp. Helenę i Jana Gryglik – rodzina  

 

Wtorek 22 września 

8:00 w intencji Panu Bogu wiadomej  

 - Marek Antonik  

19:00 za śp. Władysława, Stanisława oraz  

 za śp. księdza Jana Licznera – rodzina 

 za śp. Henryka Żmudkę w 6tą rocznicę  

 śmierci – siostrzenica Barbara  

 

Środa 23 września 

8:00 za śp. Bronisławę Majewską w 2gą 

 rocznicę śmierci  

 za śp. Marię i Stanisława Śliwa – córka     

 Beata z rodziną 

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 24 września 

8:00 za dusze w czyśćcu cierpiące  

19:00 za śp. Jana Młynarza – siostra Maria  

 i Justyna z rodziną  

 za śp. Lucynę i Józefa Chruściel oraz  

 za śp. Sylwestra Majewskiego -  rodzina 

 

Piątek 25 września 

8:00 za śp. Stanisława Szewczyka w 5tą  

 rocznicę śmierci – córka Maria z rodziną 

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże i dary Ducha Świętego dla Moniki z 

 okazji urodzin – rodzice 

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla Katarzyny i dzieci oraz Lindy  

 i Roberta z rodzinami  

 

Sobota 26 września 

8:00 za śp. Stefanię i Wacława Sadowskich  

 - syn z rodziną 

17:00 za zmarłych z rodziny Rusin i Dziuk  

 - Dorota Dziuk z rodziną 

19:00 za śp. Rozalię Gabiga w 3cią rocznicę 

 śmierci – mąż z dziećmi 

 

Niedziela 27 września 

8:00 za śp. Marię i Jana Kubickich oraz  

 za śp. Czesławę Grochowicz – rodzina  

9:30 z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary  

 Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej 

 dla Beaty, Sylwestra, Alexandra i Jesse’go 

11:00 za Parafian i Dobrodziejów 

13:00 za śp. Aleksandrę i Juliana Sławińskich 

 - syn z żoną   

14:30 za śp. Józefa Nikelskiego – żona i dzieci 

19:00 za śp. Bogusławę i Mariana Hajduk 

 

                                 I Komunia Święta 2020 Daty i Godziny  
                             
                               19.IX - grupa w języku angielskim ( sukienki i garnitury ), godzina 17:00 
                              20.IX - grupa w języku polskim ( sukienki i garnitury ), godzina 14:30 
      26. IX - grupa w języku polskim ( sukienki i garnitury ), godzina 15:00 
                              27.IX - grupa w języku polskim ( alby ), godzina 14:30 

Sposobność  do spowiedzi jest w ciągu  
tygodnia, tylko w salkach Sr. Faustyny,  

św. Eugeniusza i Br. Antoniego, w godzinach 
18:00  do 19:30. 

 
Jak również  rano , 
przed Mszą świętą 

o godzinie 7:30  
w dużym  

konfesjonale  
koło windy 

 

Różaniec prowadzi  
Róża 28 

Serdeczne  
Bóg Zapłać za  
ciągłe wsparcie 
naszej Parafii,  
Dziękujemy!! 

Intencje na środowe Msze św. zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie . 

Katolicka Szkoła Podstawowa Quo Vadis  
ogłasza zapisy na rok szkolny 2020-2021.  
Quo Vadis jest jedyńą w swoim rodzaju  
prywatńą, katolicką placo wką oferującą w pełńi  
dwujęzyczńy, polsko-ańgielski program.  
Wejdz  ńa  strońę ; www.quovadisschool.ca ,  
by dowiedziec  się więcej . 

Śluby  

Gloria Iris Neagos 
córka Claudii –Daciańy i Ovidiu– Mihai 

& Jakub Tomasz Sawicki  
syn Teresy i Tadeusza 

 
Brooke Elizabeth Sayewich  

córka Nańcy i Paula 
& Jakub Binkiewicz syn Teresy i Mirosława 

 
Elizabeth Bulka  
co rka Ireńy i Jańa  

& Darryl Christian Reynolds  
syn Jańice i Marka  

Grupy Parafialne mogą powrócić  
do  swoich spotkań w salkach  

z zachowaniem następujących zasad: 
Maksymalńie do  

50 ( pięc dziesięciu )oso b w salce  
i z zachowańiem  

odpowiedńiego dystańsu.  
 

WAŻNE  
Jeśli zmieniły się  

osoby prowadzące 
w Organizacjach i Grupach  

bardzo prosimy o podanie tej  
wiadomości do Biura Parafialnego 

celem uaktualnienia Biuletynu 
 

Dziękujemy! 

Podczas najbliższych dwóch weekeńdo w, 
kto rych daty podańe są powyz ej, dzieci z 
ńaszej parafii przystąpią do  
Sakrameńtu I Komuńii S więtej.    

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc  
w ńaszym kos ciele, zwracamy się z pros bą  

do ńaszych Parafiań  
o przyjs cie ńa Mszę s więtą  

o ińńych porach, tak z eby dzieci,  
ich rodzice i ńajbliz si mieli moz liwos c  

uczestńiczeńia razem z dziec mi  
we Mszy s więtej komuńijńej 

Tym samym, Serdeczne Bóg Zapłać tym, 
kto rzy z takim sercem i pos więceńiem  
przygotowali dzieci do  
                Sakramentu Eucharystii: 

O. Paweł Pilarczyk OMI, Diańa Czubat,  
s p. Dorota S ciuk, Ewa Labeńda,  

Justyńa Armatowicz, Kathryń Bańiak,  
Magda Hofmań, Małgorzata Hubisz,  
Michelle Mierzwiń ski, Nadia Strach,  
Teresa Bielecki, Verońica Siuda,  

Victoria Bańiak i Victoria Wszeborowski.  
 

Dziękujemy 
pięknie! 

I Komunia Święta 2020 

23.IX  
ZAPISY INTENCJI  

INDYWIDUALNYCH 
NA ROK 2021 

w godzinach 9:00 - 20:00 
w Sali Parafialnej  

 
Zamawiamy trzy (3) intencje: 

dwie w tygodniu  
i jedną niedzielną  

 

Zapraszamy 

Ofiara na  
Fundusz Remontowy Wspo lńota ADOREMUS serdeczńie  

zaprasza Cię ńa Wieczo r Uwielbieńia  
z Maryją w piątek, 25 września,   
(i w kaz dy ńastępńy czwarty piątek  
miesiąca) po Mszy s w. wieczorńej.   

W programie  katecheza, kto rą wygłosi 
O. Jacek Nosowicz OMI, modlitwa  

Słowem Boz ym, radosńe uwielbieńie 
Boga i ińdywidualńe błogosławień stwo 

Najs więtszym Sakrameńtem.   
              Przyjdź i zaproś innych! 

Zapisy 

Spotkania Grup Parafialnych 
      19. IX & 20. IX   
 W tych dńiach będzie  
druga kolekta z przezńa-
czeńiem ńa Fuńdusz  
Remońtowy ńaszego  

kos cioła Serdeczne  
               Bóg Zapłać  
     za wszelkie wsparcie  

Podziękowanie  

Grupa Pro-Life po raz kolejńy zaprasza do 
włączeńia się w międzyńarodowy łań cuch 
modlitwy w obrońie z ycia ńieńarodzońych - 
40 dni dla życia - jedńa godzińa Twojej mo-
dlitwy moz e ocalic  ludzkie z ycie! Akcja mo-
dlitewńa będzie miała miejsce kaz dego dńia, 
począwszy od 23 września do  
1 listopada włącznie od 7am do 7pm.  
Nasza Parafia jest zaproszońa, aby w sposo b 
szczego lńy modlic  się w kaz dy pońiedziałek.  
Więcej ińformacji oraz zapisy ńa strońie: 
www.40daysforlife.com/mississauga 
 
W niedzielę, 4 października, grupa  
Pro-Life zaprasza do wsparcia akcji  
'Change for Life'. Buteleczki będą rozdawa-
ńe po wszystkich Mszach S w. Wasze drobńe 
ofiary wrzucańe do tych ‘skarbońek z ycia’ 
umoz liwią orgańizację wielu ińicjatyw pro-
mujących kulturę z ycia i walki o to, aby zło 
aborcji i eutańazji zostało powstrzymańe. 
Kaz da, ńawet ńajmńiejsza ofiara złoz ońa ńa 
teń cel, przełoz y się ńa końkretńe dobro, 
kto re będzie mogło zaistńiec  włas ńie dzięki 
Wam! Buteleczki będą zbierane w pierw-
szą niedzielę grudnia.   
 
Grupa Pro-Life zaprasza również w nie-
dzielę, 4 października, do wzięcia udziału 
w Life Chain  - godzińie modlitewńego czu-
wańia ńa ulicach ńaszego miasta w ińteńcji 
obrońy z ycia dzieci ńieńarodzońych. Będzie-
my modlic  się przy Cawthra/Meadows 
(przy kościele) pomiędzy 2-3pm. 

Pro - Life  

26.IX i 27.IX 
W tych dńiach  

dodatkowa składka  
przezńaczońa będzie ńa  
potrzeby Kościoła - 

jesteśmy bardzo  
wdzięczni za Wasze ofiary. 

Dziękujemy! 

Kaplica Wieczystej Adoracji  
Najświętszego Sakramentu 

Serdeczne Bóg Zapłać  
dla Państwa Barbary i Andrzeja Chmura 

za wieloletńie zaańgaz owańie  
w prowadzeńiu  

Kaplicy Wieczystej Adoracji  
Najs więtszego Sakrameńtu,  
od momeńtu jej powstańia,  
dziękujemy za pos więceńie,  

za koordyńację czuwańia i ńieustającą  
opiekę ńad tym szczego lńym miejscem.  

Ż yczymy Pań stwu Chmura   
wielu łask Boz ych ńa dalsze lata  
i jedńoczes ńie ińformujemy,  
z e opiekę ńad Kaplicą przejęła  

Pańi Małgorzata Podolak.  
Jes li moz esz pos więcic  jedńą godzińę w  
tygodńiu ńa adorację, lub jes li chcesz byc  ńa 
lis cie zastępczej, skońtaktuj się z  
koordyńatorką:  

Małgorzata Podolak: 647.888.7487 
Email: margaret.podolak@gmail.com 

Przyjdź i Zaproś Innych  

Nadchodząca sobota i niedziela  

Nauki Przedmałz eń skie  
19.X. rozpoczyńamy Kurs Przedmałz eń ski,  

kto ry będzie trwał od 19.X. do 30.XI. 
Koszt kursu: $100 od pary . 

Żapisy prowadzi Biuro Parafialńe; 
905.848.2420 


