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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Ap 7, 2-4. 9-14) 

Wielki tłum zbawionych  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6) 

Oto lud wierny, szukający Boga.  

  

DRUGIE CZYTANIE (1 J 3, 1-3) 

Ujrzymy Boga takim, jaki jest  

 

EWANGELIA (Mt 5,1-12a) 

Osiem błogosławieństw  

         Być Szczęśliwym 
Według Jezusa człowiek szczęśliwy nie 
upatruje poczucia bezpieczeństwa w  
samym sobie, lecz pozwala, aby Bóg był 
we wszystkim jego źródłem. To ten, który 
nie ucieka przed smutkiem, lecz pozwala, 
aby Bóg go pocieszał. To ten, który nie 
używa przemocy w relacjach, ale zdobywa 
szacunek i autorytet siłą swojej łagodno-
ści, wzorując się na Bogu. To człowiek, 
który realizację swoich aspiracji,  
pragnień i marzeń uzgadnia z Bogiem, 
szukając we wszystkim Jego woli. Osoba 
szczęśliwa według Ewangelii nie oskarża, 
nie osądza, nie ocenia jedynie według 
własnego punktu widzenia, lecz czerpie z 
własnego doświadczenia Bożego miło-
sierdzia. Dzięki temu, że ma czas dla  
Boga, widzi Go w drugim człowieku  
czystym sercem i spojrzeniem. To osoba, 
która pierwsza wyciąga rękę do zgody i 
pojednania, ponieważ nosi w sercu Boży 
pokój. 
 
Jezu, uczyń mnie człowiekiem szczęśliwym, 
człowiekiem błogosławieństw,  
człowiekiem świętym. Amen. 

Poniedziałek 2 listopada     

8:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

10:00 za zmarłych Misjonarzy Oblatów  

 Maryi Niepokalanej  

17:00 za zmarłych wspomnianych w  

 Wypominkach 

18:30 Różaniec  

19:00  za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

 

Wtorek 3 listopada   

8:00 za zmarłych wspomnianych w  

 Wypominkach 

18:30 Różaniec  

19:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

 

Środa 4 listopada   

8:00 za śp. Marię i Józefa Jemioło  

 – córki z rodzinami   

 za śp. Lucynę Wszołek – rodzina  

 Szelągowskich  

18:30 Różaniec  

19:00 ZBIOROWE  

 

Czwartek 5 listopada  

8:00 za śp. Mariannę Romanowską  

18:30 Różaniec  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą  

 o Boże błogosławieństwo dla nich  

 – Apostolat Złota Róża   

 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla mamy Krystyny – dzieci, wnuki  

 i prawnuki  

 

Piątek 6 listopada  

8:00 za śp. żonę Małgorzatę Kowalewską - 

 mąż  i dzieci 

 za śp. Stanisława Wójtowicza  

10:00 za śp. Józefa Nikelskiego – żona i dzieci  

18:30  Różaniec  

19:00 za śp. Wacława Lichtorowicza oraz  

 zmarłych z rodzin Lichtorowicz,  

 Szczerba, Konopka i Mieczkowskich  

 

Sobota 7 listopada   

8:00 w intencji Rodziny Różańca Świętego i 

 Rycerzy Niepokalanej  

8:30 Różaniec  

17:00 za śp. Andrzeja Tokarza – syn z rodziną  

18:30 Różaniec  

19:00 w intencji Panu Bogu wiadomej  

 

Niedziela 8 listopada    

8:00 za śp. Bogumiłę Jurek, śp. Aleksandrę 

 Prymicz oraz za śp. Annę i Piotra Rogoża  

9:30 za śp. Stanisława, Marię i Stanisława 

 Raczywolskich oraz za śp. Mirosława 

 Kraska  

11:00 Święto Niepodległości  

13:00 za śp. Edwarda Kołodziej – rodzina  

14:30 za śp. Stanisława Lewczuka – żona,  

 dzieci i rodzina  

18:30 Różaniec  

19:00 dziękczynna z okazji 89 urodzin Teresy z 

 prośba o dalsze łaski, zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże  

  

 

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych 
Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystos c  Wszystkich Ś więtych winna byc  jednym z najbardziej radosnych dni dla chrzes cijan.  

W ciągu roku niemal kaz dego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku s więtych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele oso b doszło do s więtos ci w zupełnym ukryciu. 
Uroczystos c  Wszystkich Ś więtych nie jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom - "Ś więtem Zmarłych" ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do s więtos ci. W odro z nieniu od tej uroczystos ci, następnego 
dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzien  modlitwy za tych, kto rzy w czys c cu przygotowują się do chwały nieba. Dzien  1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do 
s więtos ci. Kaz dy z wierzących, niezalez nie od konkretnej drogi z ycia: małz en stwa, kapłan stwa , z ycia konsekrowanego, czy w pojedynkę, jest powołany do s więtos ci. Tej pełni człowieczen stwa nie moz na osiągnąc  własny-
mi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Boz ej, czyli dar z yczliwos ci Boga. Poniewaz  Śtwo rca powołuje do s więtos ci wszystkich, takz e kaz demu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iz  kaz dy otrzymał dar  
zbawienia, bo Jezus Chrystus złoz ył ofiarę za wszystkich ludzi. Od kaz dego z nas jednak zalez y, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar s więtos ci i odpowie Bogu na  Jego zaproszenie. 

Możliwość  
spowiedzi jest w  
ciągu tygodnia, w 

dużym konfesjonale 
obok windy, w   
zakrystii oraz  

w bocznym wejściu 
kościoła  ( od strony 

  Centrum J.P.II ) 
  w godzinach 7:30 rano i   

              18:00 do 19:30. 
W pierwsze piątki miesiąca dodatkowo  

 o 9:30 rano, 
przed Mszą Świętą,  

w dużym konfesjonale koło windy, 
a w sobotę - rano  

 

         Intencje na środowe  
Msze Św. zbiorowe  

Prosimy składać telefonicznie . 

Dziękujemy! 

Śluby  

  Catherine Grzywna,  
córka Małgorzaty i Zenona 

& Łukasz Pikor syn Anny & Edwarda                           

Sakrament Chrztu 

Alexander Czubat 
syn Elizabeth i Antoniego 

 
     Evangeline Kateri Hanna  
   córka Jennifer and George’a  

Pragniemy przypomniec , iz  pieczę nad 
Kaplicą Wieczystej Adoracji przejęła  

Pani Małgorzata Podolak.  
Kontakt do Pani Małgorzaty to: 

647.888.7487 

Dziękujemy Wszystkim, którzy ogłaszają się we wkładce naszego Biuletynu Parafialnego ,  
tym samym wspierając nas w ponoszeniu koszto w druku Biuletynu.  
Jednoczes nie, prosimy Wszystkich o sprawdzenie swoich reklam 

i poinformowanie nas o ewentualnej potrzebie zmiany.  
Zachęcamy naszych Parafian do korzystania z usług firm reklamujących się we wkładce. 

Są już do nabycia  
kalendarze parafialne,  
Koszt $5,  
Zapraszamy  

Sakrament Spowiedzi  

"Rozpoczęły się już spotkania Grupy  
Biblijnej. Jak zwykle w każda środę,   

po wieczornej Mszy Św.,   
w salce św. Faustyny. 

Plan spotkań obejmuje dwa tematy  
realizowane w naprzemiennym cyklu: 

1. Sztuka Walki Duchowej na podstawie 
Listu św. Pawła Ap. do Efezjan,  

6 rozdział 
    2. Historia Przymierzy - Historia Zbawienia 

(kurs wg. Jeff Cavins -  
"The Bible Timeplan",  
po polsku, roczny kurs  

całościowego poznania Pisma Świętego). 
zapraszają: 

o. Piotr i pan Andrzej Kowalski 

   Kaplica Wieczystej Adoracji 

 Zachęcamy do nawiedzania cmentarzy . Jednocześnie informujemy, że od 1. XI do 8. XI  
w naszym kościele, przed wieczorną Mszą Świętą, będzie odmawiany różaniec  

za zmarłych wspomnianych w wypominkach.  
Zapraszamy naszych Parafian do uczestnictwa. 

Różaniec za zmarłych wspomnianych w wypominkach ;  
1 listopada - 8listopad, przed wieczorną Mszą Świętą 

Kopertki na rok 2021 

Już wkrótce, jak co roku,  
gotowe będą Kopertki parafialne na rok 2021. 

Jeżeli ktoś z Parafian  
  nie korzysta w tej chwili z Kopertek,    
     a chciałby korzystać w 2021 roku,    

      poprosimy o kontakt z Panią Marylą  
w Biurze Parafialnym.  

905.848.2420 

Szkoła Podstawowa  
im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi  

chętnie przygarnie papierowe 
słowniki polsko-angielskie,  
angielsko-polskie oraz mniej 
spotykane idiomo w,  
synonimo w… Jes li kurzą się u 
Was na po łkach, przynies cie je 
do Polskiego Centrum Kultury 
im. Jana Pawła II, a my  
zrobimy z nich uz ytek  

Biblioteka jest czynna w poniedziałki i  
czwartki w godzinach 17:00 – 20:00 

Poniedziałek, 2 listopada, 2020  
dodatkowe Msze Święte  

o godzinie 10:00 rano i 17:00 

5. XI - pierwszy czwartek miesiąca  
6. XI - pierwszy piątek miesiąca  

W związku z panującą pandemią, Stolica Apostolska rozszerza moz liwos c  uzyskania odpustu z 8 dni 
(oktawy) na cały listopad. Dodatkowo, osoby chore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić cmentarza, 
zwłaszcza, gdy z powodu restrykcji nie mogą opus cic  domu.  
 
Jak czytamy w dekrecie, odwiedzenie cmentarza, (ro wniez  duchowo) i modlitwę za zmarłych “moz na 
przenies c  na inne dni tego samego miesiąca az  do jego kon ca” – nie ma koniecznos ci odbycia tych praktyk 
dokładnie w dniach oktawy Uroczystos ci Wszystkich Ś więtych (1-8 listopada).  
Dekret wskazuje, z e mogą byc  ro z ne dni, wybrane przez wiernych i moz na je oddzielic . 
Ponadto odpust zupełny, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), 
uzyskany przez tych, kto rzy poboz nie nawiedzają kos cio ł lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i  
„Wierzę w Boga”, moz e byc  przeniesiony nie tylko na niedzielę przed, po, lub w dniu Uroczystos ci  
Wszystkich Ś więtych, ale takz e na inny dzien  listopada, dowolnie wybrany przez poszczego lnych wiernych. 
 
Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogły 
uzyskac  odpust zupełny pod warunkiem, z e duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wyklu-
czą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnic  trzy zwyczajowe 
warunki. Ws ro d tych warunko w są: spowiedz  sakramentalna, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencji  
Ojca Ś więtego przed obrazem Pana Jezusa lub Najs więtszej Maryi Panny, poboz ne odmo wienie modlitwy 
za zmarłych, Ro z an ca, Koronki do Boz ego Miłosierdzia czy innej modlitwy za zmarłych lub podjęcie  
medytacyjnej lektury jednego z fragmento w Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych 
czy wypełnienie uczynko w miłosierdzia poprzez ofiarowanie cierpien  i niedogodnos ci swego z ycia  
Panu Bogu. 

Wszystkich Świętych - Papież Franciszek udziela dyspensy  
wszystkim wiernym, którzy nie pójdą na cmentarze  

1 listopada bieżącego roku 

 
Waz ne; przypominamy, z e ze względu na 
przpisy przeciwpoz arowe znicze moz emy 

palic  tylko pod pominikiem  
s w. Jana Pawła II. 

Serdeczne Bóg Zapłać  
Za Zrozumienie 

Pragniemy przypomnieć,  
że maski są wymagane  

w pomieszczeniach publicznych,  

Podziękowania  
Pragniemy serdecznie podziękować; 

- Etobicoke Engine Rebuilding  
and Auto Śervice Ltd; 

- Natalii i Tomaszowi Frelek; 
- Barbarze Mialkowski i Cedar House Śpa; 

- CAC Turbo Intercool Heat Transfer; 
- TFRET Productions; 

- Mirmal Plumbing; 
- Rodzinie Pas cik; 
- Bartex Import;   

- Pani Śtanisławie Kostuch; 
- Wrona Imports; 

- firmie Eddies Meet and Deli; 
- RMAK: Rodzinie Rogala; 

- oraz Wszystkim anonimowym darczyn com 
za słodkie dary dla dzieci 

Wielkie Bóg Zapłać za Waszą Ofiarność 

Wszelkie ofiary, w tym i niedzielne prosimy wrzucac  do skarbony lub do koszyczko w,  
przy drzwiach kos cioła, po Mszy s więtej  

- tam stoją z koszyczkami członkowie Komisji Kos cielnej - Bóg Zapłać za każdą ofiarę! 

Jubileusz 2000 i Ojciec Tomasz  
 

Zaprasza wszystkie  
chętne dzieci 

do przyłączenia się w 
szeregi chóru 

Próby - piątki, godzina 
18:00 

WAŻNE !! 
POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY  

DO POMOCY, W NIEDZIELE 


