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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 22, 20-26) 

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab) 

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja. 

 

 DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 1, 5c-10) 

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna  

 

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) 

Największe przykazanie  

Obietnica Boga 
 
„Będziesz miłował” – bardziej niż nakaz 
czy przykazanie jest to pragnienie Boga 
względem nas i Jego obietnica. Jeśli po-
zwolimy Bogu, aby nas kształtował, On 
mocą swojego Ducha uzdolni całą naszą 
osobę do kochania w sposób harmonijny i 
integralny. Wówczas będziemy kochać Go 
całym umysłem przez poznawanie praw-
dy. Całym naszym sercem przez budowa-
nie dojrzałych więzi i relacji. Całą naszą 
duszą przez podejmowanie ewangelicz-
nych decyzji i czystość intencji w działa-
niach. Coraz bardziej harmonizując nasze 
wnętrze, będziemy zdolni do miłowania 
naszych bliźnich jak samych siebie. 
 
Jezu, pragnę kochać Ciebie całym sobą. 
Dziękuję za Twoje zaproszenie i obietnicę  
wzrastania w miłości. 
 

Poniedziałek 26 października    

8:00 za śp. Beatę Degowską w 1szą rocznicę 

 śmierci – rodzice  

18:30  Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Władysława Armatys – żona i 

 córki z rodziną   

 za śp. Zofię i Henryka Kaczmarczyk oraz  

 za śp. Kazimierę i Zenona Kozłowskich –  

 dzieci z rodziną  

 w intencji Harcerzy Szczepu Giewont  

 z prośbą o potrzebne łaski na  

 rozpoczęty rok  

 

Wtorek 27 października  

8:00 za śp. Franciszka Palider – żona   

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 rodzin Bielawski, Buczkowicz, Koenig,  

 Maciąg, Oliver, Rowiński i Shirinian  

 za śp. Romana – żona z dziećmi  

 

Środa 28 października  

8:00 za śp. Stanisławę i Jana Piłat – córka  

 za śp. Michalinę Jankiewicz – rodzeństwo  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Intencje zbiorowe  

 

Czwartek 29 października   

8:00 za śp. Marię Danielak  

18:30  Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Leokadię i Edwarda Bryzik – córka  

 i wnuczka  

 za śp. Jana i Władysława Batko,  

 śp. Janinę i Józefa Karczewskich oraz za 

 śp. Jadwigę Świątko - dzieci  

 

Piątek 30 października 

8:00 za zmarłych z rodziny Mańka i Zamarlik 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Bronisławę Wójciekiwicz w  

 10 rocznicę śmierci - córka z rodziną 

 za śp. Franciszka Stolarza oraz  

 za śp. Józefę i Stanisława Moryson 

 

Sobota 31 października   

8:00 za śp. Aleksandrę Sudoł – syn z rodziną 

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 za śp. Michaela Wizinski oraz zmarłych  

 z rodziny Heretyk – Barbara Wizinski  

19:00 w intencji zmarłych z rodzin Rakoczy i 

 Skibiński  

 

Niedziela 1 listopada    

8:00 w intencji zmarłych członków Rodziny 

 Różańca Świętego  

9:30 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

11:00 za zmarłych parafian i dobrodziejów  

13:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

14:30 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

18:30 Różaniec  

19:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

 

    ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA 
MSZĘ  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

W sobotę, 31 października, o godzinie 18:30,  zapraszamy  dzieci do Sali Parafialnej, skąd orszakiem przejdziemy do Kościoła,  
na Mszę Świętą, niosąc Relikwie Świętych. Zachęcamy i prosimy,  aby dzieci ubrane były w stroje Świętych. 

W kościele, po Mszy Świętej , każde dziecko otrzyma niespodziankę.  
ZAPRASZAMY!! 

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 . 
 

Śluby  

  Catherine Grzywna,  
córka Małgorzaty i Zenona 

& Łukasz Pikor syn Anny & Edwarda                           

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 

Sakrament Chrztu 

 
Kaja Baryla 

córka Aniki i Kamila 
 

Isla Rhae Philpott 
córka Anety i Michaela  

 
               Nicole Wójcik  
        córka Urszuli i Sebastiana  

Pragniemy przypomniec , iz  pieczę nad 
Kaplicą Wieczystej Adoracji przejęła  

Pani Małgorzata Podolak.  
Kontakt do Pani Małgorzaty to: 

647.888.7487 
margaret.podolak@gmail.com 

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 Zba-

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

całościowego poznania Pisma Świętego). 
zapraszają: 

o. Piotr i pan Andrzej Kowalski 

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 

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. 

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

Odeszli do Pana  

 
 
 
 
s p. Sławomir Kołbuc  - lat 44; 

s p. Stanisław  Marcinek - lat 62; 
s p. Maria Białobrzeska - lat 63; 

s p. Elz bieta Sławomira Leppek - lat 65; 
s p. Grzegorz Pilich - lat 66; 

s p. Władysław Rzeszowski - lat 70; 
s p. Michael Puchta - lat 73;  
s p. Edmund Nowak - lat 74;  
s p. Witold Klimowicz - lat 86; 
s p. Natalia Michalczyk - lat 86; 
s p. Stanisław Kania - lat 87; 
s p. Władysław Olech - lat 88; 

 
Wieczne odpoczywanie  

racz im dać Panie,  
a światłość wiekuista  

niechaj im świeci  

 

Spotkanie Komisji Kościelnej -  
środa, 28 października,  

po wieczornej Mszy Świętej,   
w Sali Parafialnej  

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 

Podziękowanie 
W ubiegłym tygodniu 111 ucznio w przyjęło  
Sakrament Bierzmowania w naszej parafii.  
Z yczymy im, aby wzrastali w wierze i chętnie  
korzystali z daro w Ducha S więtego, kto re 
 otrzymali. Z głębi serca dziękujemy koordynato-
rom i katechetom za czas jaki pos więcili na  
przygotowanie młodziez y.  
                  Niech dobry Bóg im błogosławi. 
O. Paweł Pilarczyk OMI,  
Sr. Karolina Szymkowiak MChR,  
O. Marcin Serwin OMI , Nicole Skowronek,  
Adrian Dziewiecki, Agnieszka Kedron, 
Dorota Jasiński, Ewa Markiewicz, 
Izabela Pitula, Julia Smółko,  
Justyna Armatowicz,  
Karolina Radziwoń-Śliwiński,  
Katarzyna Czechoska, Marek Misiak, 
Patricia Machnio, Paulina Pacheco.  


