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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 45, 1.4–6) 

Król Cyrus narzędziem Boga  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 96,1 i 3.4-5.7-8.9-10ac) 

 Pośród narodów głoście chwałę Pana.  

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 1,1–5b) 

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję  

i miłość Tesaloniczan  

  

EWANGELIA (Mt 22,15–21) 

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,  

a Bogu to, co należy do Boga  

Wolność słowa i wolność w słowie 
 
Jezus jest mistrzem 
komunikacji  
międzyosobowej.  
Z jednej strony nie 
daje się wciągnąc  w 
manipulacje faryze-
uszy. Nie idzie za 
tanimi pochleb-
stwami, nie chce tez  
zjednywac  sobie 
rozmo wco w.  
A z drugiej strony nie ubliz a im, nie upoka-
rza. Raczej zaprasza do głębszej refleksji nad 
sobą i czystos cią intencji w działaniu: 
„Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na 
pro bę?”. Nie daje odpowiedzi, kto rą chcieli 
na Nim podstępnie wymusic , lecz prowokuje 
do niej ich samych.  
 
Jezu, przychodząc do Ciebie, nie chcę niczego 
wymuszać ani o nic podstępnie z Tobą wal-
czyć. Pragnę w prostocie razem z Tobą przyj-
mować wolę Ojca.  
 
 

Poniedziałek 19 października    

8:00 za śp. Zofię Bazan w 6tą rocznicę 

 śmierci - siostra z rodziną 

18:30  Nabożeństwo Różańcowe  

19:00  z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków -  

 babcia Krystyna  

 za śp. Łucję, Tadeusza i Romana  

 Powałowskich oraz za śp. Jakuba  

 Głowińskiego  

 

Wtorek 20 października  

8:00 z prośbą o miłosierdzie Boże dla chorych i 

 cierpiących  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Czesławę i Ludwika Krawczyk  

 - córka z rodziną  

 za zmarłych z rodzin Duniec i Ginko –  

 Piotr z rodziną  

 

Środa 21 października  

8:00 za śp. Marię ( 6 rocznica śmierci )  

 i Antoniego ( 37 rocznica śmierci )  

 Dereckich  - rodzina  

 za śp. Piotra Jęczkiewicza w 2gą rocznicę 

 śmierci – mama 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Nie ma  Mszy  Św. ZBIOROWE J 

Czwartek 22 października   

8:00 dziękczynna z okazji urodzin Gregory 

 Mieczkowskiego z prośba o łaskę wiary  

 i dary Ducha Świętego   

18:30  Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 dziękczynna z okazji 37mej rocznicy 

 ślubu Evelyn i Tadeusza  

 za śp. Jana Czubę oraz za śp. Antoniego  

 Czubę – córka z rodzinami Czubów i  

 Czerepaków 

 

Piątek 23 października 

8:00 za śp. Katarzynę i Jana Pyz – dzieci  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Kazimierę i Edwarda Głowa  

 – rodzina  

 za śp. Dionizosa Patrikis – żona z rodziną 

 

Sobota 24 października   

8:00 za śp. Helenę i Wojciecha Komiago  

 – syn z rodziną 

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 za śp. Józefę Ciężadło – syn z rodziną 

 w intencji Ojca Jacka Nosowicza OMI 

 z prośbą o błogosławieństwo Boże,  

 opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego  

 i potrzebne łaski z okazji urodzin  

Wprowadzenie Ojca Jacka Nosowicza OMI  

Na Proboszcza Naszej Parafii 

19:00 za śp. Leokadię Szymczyk w 10tą  

 rocznicę śmierci – córka Jadwiga  

 z mężem 

 

Niedziela 25 października   

8:00 za śp. Jana, Anastazję, Michała i Józefa 

 Zawrotniak – Helena   

9:30 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

 Stawiarz  

11:00 w intencji par obchodzących rocznicę 

 ślubu 

13:00 za śp. Barbarę Langowski w 11 rocznicę 

 śmierci – mąż, córka i syn z rodzinami   

14:30 za śp. Cecylię i Piotra Kwapis oraz  

 za śp. Weronikę i Józefa – syn z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla rodziny Deras – mama i babcia    

 

    SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII: 19.X - 23.X. 2020, godzina 19:00 w następujące dni: 
Poniedziałek, 19 października- klasa Siostry Karoliny 

Wtorek, 20 października– klasa Pana Marka  
Środa, 21 października - klasa Pani Karoliny  

Czwartek, 22 października - klasa Ojca Marcina  
Piątek, 23 października - klasa Pani Ewy  

Sposobność  do  
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  

 

Wielkie Bóg Zapłać 
Za Wasze  

Nieustające  
Wsparcie!! 

Intencje na środowe Msze Św. zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie . 

 
 

Dziękujemy! 

Śluby  

                           Anna  Świerzbiński  
córka  Iwony i Marka  

& Shawn Maiato syn Mariny i Jose  

Dziś Niedziela Misyjna 

Grupa Pro-Life po raz kolejny zaprasza do 
włączenia się w międzynarodowy łan cuch 
modlitwy w obronie z ycia nienarodzonych - 
40 dni dla życia - jedna godzina Twojej  
modlitwy moz e ocalic  ludzkie z ycie! Akcja  
modlitewna będzie miała miejsce kaz dego 
dnia, począwszy od 23 września do  
1 listopada włącznie od 7am do 7pm.  
Nasza Parafia jest zaproszona, aby w sposo b 
szczego lny modlic  się w kaz dy poniedziałek.  
Więcej informacji oraz zapisy na stronie: 
www.40daysforlife.com/mississauga 
 
 

Pro - Life  

Dodatkowa składka w przyszłą niedzielę,  
To jest 24. X i 25.X przeznaczona będzie na 

remonty naszego kościoła .  
Dziękujemy za hojność  i wszelką pomoc . 

Bóg Zapłać  

Fundusz Remontowy 

   Nauki Przedmałz en skie  
19.X. rozpoczynamy Kurs Przedmałz en ski,  

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

Zapisy prowadzi Biuro Parafialne; 
905.848.2420 

 

Sakrament Chrztu 

 
Sebastian Betlej 

syn Patrycji i Daniela  
 

Max Tadeusz Harasimowicz  
syn Soni i Adama   

 
Aleksander Winiczuk  

    syn Małgorzaty i Waldemara  

17.X.  i 18.X. -  to dni,  
z których dodatkowa kolekta  

przeznaczona będzie na  
Misje Ojców Oblatów.  

Serdeczne Bóg Zapłać  
za Ofiarność 

Zaszła zmiana w dacie spotkania grupy  
Franciszkano w S wieckich;  
11.X - nie było spotkania 

SPOTKANIE JEST DZIŚ ,18 PAŹDZIERNIKA   

Pragniemy przypomniec , iz  pieczę nad 
Kaplicą Wieczystej Adoracji przejęła  

Pani Małgorzata Podolak.  
Kontakt do Pani Małgorzaty to: 

647.888.7487 
margaret.podolak@gmail.com 

WAŻNE: 
21.X - nie ma Mszy Świętej  
z intencjami zbiorowymi  

za względu na Bierzmowanie  

Dziękujemy Wszystkim, kto rzy 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 dzis , 18 paz dziernika,   
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 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA 
MSZĘ  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

W sobotę, 31 października, o godzinie 18:30,  zapraszamy  dzieci  
do Ogrodu Różańcowego, skąd orszakiem przejdziemy do Kościoła  

na Mszę Świętą niosąc Relikwie Świętych. 
Zachęcamy i prosimy,  aby dzieci ubrane były w stroje Świętych. 

W kos ciele, po Mszy S więtej , kaz de dziecko otrzyma niespodziankę.  
ZAPRASZAMY!! 

WIELKA PROŚBA DO SPONSORÓW - prosimy, aby chętni sponsorzy przynosili słodycze  
do Biura Parafialnego. Bardzo prosimy o słodycze bez orzecho w.  

 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZELKIE SŁODKIE DARY DLA DZIECI  

Rozpoczęliśmy już spotkania  
Grup Młodzieżowych  

Grupa Highschool - czwartki, godz. 20.15 
Grupa Studenci - piątki, godz. 20.15 

 
ZAPRASZAMY! 

   Kaplica Wieczystej Adoracji 

W sobotę, 24 października, biez ącego roku, w naszej parafii s w. Maksymiliana Kolbe,  
podczas Mszy S więtej, o godzinie 17:00, odbędzie się obrzęd wprowadzenia  

Ojca Jacka Nosowicza OMI na proboszcza naszej parafii przez Bp. Johna Boissoneau. 

Wprowadzenie Nowego Proboszcza O. Jacka Nosowicza OMI 

Msza Święta na rozpoczęcie roku  
formacyjnego dla młodzieży  
naszej parafii odbędzie się  

25 października o godzinie 16:00.  
Zapraszamy młodzież!  

Pragniemy poinformować, iż w tym roku Modlitwy na cmentarzach nie odbędą się. Zachęcamy  
jednak do ich nawiedzania. 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. 


