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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 5,1–7) 

Pieśń o winnicy  

 

PSALM RESPONSORYJNY  

Ps 80,9 i 12.13–14.15–16.19–20) 

Winnicą Pana jest dom Izraela.  

 

DRUGIE CZYTANIE (Flp 4,6–9) 

Czyńcie to, czego się nauczyliście,  

a Bóg pokoju będzie z wami  

 

EWANGELIA (Mt 21,33–43) 

Przypowieść o dzierżawcach winnicy  

Ż yć  owoćnie 
Warto zauwaz yć , ile serća i troski wkłada 
gospodarz w załoz enie winnićy i oćhronę jej 
przed niebezpiećzen stwem. Takz e wobeć 
nas, kto rzy jestes my winnićą Pana, Bo g ćzyni 
nieskon ćzenie wiele gesto w miłos ći, zaćzy-
nająć od daru naszego z yćia. Ż yćie nie jest 
naszą własnos ćią. Jest nam dane „w dzierz a-
wę”, na jakis  ćzas. Jaka jest moja postawa? 
Czy przyjmuję ten najwspanialszy dar Ojća – 
z yćie i pielęgnuję je, aby wydawało dobre 
owoće? Czy tez  ćhćę je sobie zawłaszćzyć , 
krzywdząć innyćh przez mo j egoizm? 
 
Jezu, Ty oddałeś życie, abym mógł żyć w pełni i 
być owocującą winnicą Ojca. Dziękuję Ci!  
 

Poniedziałek 5 października  

8:00 za śp. Mariannę Romanowską  

 i za śp. Stanisławę Karolak  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Małgorzatę Motykę – mąż  

 z dziećmi  

 za śp. Henrykę i Stanisława Kuczyńskich  

 

Wtorek 6 października  

8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa,  

 Mateusza i Pauliny  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Sabinę i Henryka Ziółkowskich  

 - Josie i Mary z wnukami i rodziną 

  

Środa 7 października  

8:00 za śp. rodziców Henrykę i Władysława  

 Błażejak  

 dziękczynna z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla Barbary i Tomasza  

 z okazji 25 rocznicy ślubu 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Intencje Zbiorowe  

 

Czwartek 8 października  

8:00 za śp. Lucynę Wszołek – Helena Maziarz    

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. żonę Krystynę Kocjan w 2gą  

 rocznicę śmierci oraz jej rodziców  

 Marię i Wacława Czeremko - mąż 

 za śp. Stanisława Gdyczyńskiego – żona  

 z dziećmi 

 

Piątek 9 października 

8:00 dziękczynna z okazji 12tych urodzin  

 Weroniki 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za zmarłych z rodziny Pujdak; Anastazję,  

 Mieczysława, Annę i Stanisława –  

 synowie z rodzinami  

 Dziękczynna z okazji urodzin Magdaleny  

 - rodzina  

 

Sobota 10 października  

8:00 za śp. Tadeusza Połatyńskiego oraz  

 za śp.  Katarzynę Borawską z rodziną –  

 syn Mirosław i Helena  

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 za śp. Reginę i Tadeusza Krzyszewskich  

 oraz za śp. Ewę i Tadeusza Słodzińskich  

19:00 za śp. Marię, Andrzeja i Wincentego  

 Butrym - rodzina  

 

Niedziela 11 października 

8:00 za śp. Stanisława Dobosz  

9:30 za śp. Genowefę i Michała  

 Koltowskich - dzieci 

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 za śp. Zdzisława Jaremko w 7mą  

 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin 

 Jaremków i Niedużaków  

14:30 dziękczynna z okazji 80 rocznicy urodzin  

 mamy Janiny Kani z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże – dzieci  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla  

 wszystkich Słowian –  

 Slavic Christian Society    

 

    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 salkach Sr. Faustyny,  

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

 
Jak również  rano , 
przed Mszą świętą,  
( w sobotę także ) 

o godzinie 7:30  
w dużym  

konfesjonale  
koło windy 

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

Intencje na środowe Msze św. zbiorowe  
Prosimy składać telefonicznie . 

 
 

Dziękujemy! 

Śluby  

 
Elizabeth Bulka  
ćo rka Ireny i Jana  

& Darryl Christian Reynolds  
syn Janiće i Marka  

 
Anna  Swierzbiński  

córka  Iwony i Marka  
& Shawn Maiato  syn Mariny  i Jose  

Grupy Parafialne mogą powrócić  
do  swoich spotkań w salkach  

z zachowaniem następujących zasad: 
Maksymalnie do  

50 ( pięć dziesięćiu )oso b w salće  
i z zaćhowaniem  

odpowiedniego dystansu.  
 

Dziękujemy! 

ZAPISY INTENCJI  
INDYWIDUALNYCH 

NA ROK 2021  
wyłącznie osobiście  

w godzinach 9:00 - 17:00 
w Biurze  

Parafialnym 

Ofiara na Pracę  
Duszpasterską Ojca Świętego  

Zapisy 

Spotkania Grup Parafialnych 

Podziękowanie  

Grupa Pro-Life po raz kolejny zaprasza do włąćze-
nia się w międzynarodowy łan ćućh modlitwy w 
obronie z yćia nienarodzonyćh - 40 dni dla życia - 
jedna godzina Twojej modlitwy moz e oćalić  ludz-
kie z yćie! Akćja modlitewna będzie miała miejsće 
kaz dego dnia, począwszy od 23 września do  
1 listopada włącznie od 7am do 7pm.  
Nasza Parafia jest zaproszona, aby w sposo b 
szćzego lny modlić  się w kaz dy poniedziałek.  
Więćej informaćji oraz zapisy na stronie: 
www.40daysforlife.com/mississauga 
 
W niedzielę, 4 października, grupa  
Pro-Life zaprasza do wsparćia akćji  
'Change for Life'. Butelećzki będą rozdawane po 
wszystkićh Mszaćh Ś w. Wasze drobne ofiary wrzu-
ćane do tyćh ‘skarbonek z yćia’ umoz liwią organi-
zaćję wielu inićjatyw promująćyćh kulturę z yćia i 
walki o to, aby zło aborćji i eutanazji zostało  
powstrzymane. Kaz da, nawet najmniejsza ofiara 
złoz ona na ten ćel, przełoz y się na konkretne do-
bro, kto re będzie mogło zaistnieć  włas nie dzięki 
Wam! Buteleczki będą zbierane w pierwszą 
niedzielę grudnia.   
 
Grupa Pro-Life zaprasza również w niedzielę,  
4 października, do wzięćia udziału w Life Chain  
- godzinie modlitewnego ćzuwania na ulićaćh 
naszego miasta w intenćji obrony z yćia dzieći 
nienarodzonyćh. Będziemy modlić  się przy  
Cawthra/Meadows (przy kościele) pomiędzy  
2-3pm. 

Pro - Life  

10.X i 11.X  
Jeśli ktoś nie miał wcześniej takiej możliwości 

i  chciałby złożyć jeszcze  ofiarę na  
ShareLife to będzie to możliwe właśnie  

w terminie 10 i 11 października  

ShareLife 

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

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

Żapisy prowadzi Biuro Parafialne; 
905.848.2420 

Sakrament Chrztu 

Lucas Castro  
syn Marty i Robbie’go 

 
Ariana Grace Karliński  

córka Agnieszki i  Radosława  
 

Jerzy Gabriel Mikołajczak 
               syn Amandy i Patricka  

 
Crystian Evan Polański  

syn Diany i Marka  
 

Leo Eugene Poliszot  
syn Laury i Pawła  

3.X.  i 4.X. -  to dni,  
z których dodatkowa kolekta  

przeznaczona będzie na  
Pracę Duszpasterską Ojca Świętego,  

Serdeczne Bóg Zapłać  
za Ofiarność 

       Centrum Kultury  
im. Jana Pawła II,  

serdecznie zaprasza  
w każdą niedziele  
na kawę i pączki  

a także na smaczne,  
domowe obiady. 

 

ZAPRASZAMY!!  

Informujemy, z e poćząwszy od ćzwartku,  
24 wrzes nia, nasze Biuro Parafialne jest 
otwarte. Według zarządzen  kanadyjskiego 
Śanepidu wewnątrz pomieszćzen , a więć 
ro wniez  w biurze, obowiązkowy jest 
2 metrowy dystans oraz maski.  
Godziny otwarćia Biura są następująće: 

Poniedziałek - Niećzynne  
Wtorek - 9:00 - 17:00 
Ś roda - 9:00 - 20:00 

Czwartek - 9:00 - 17:00 
Piątek - 9:00 - 17:00 
Śobota - 9:00 - 12:00 

 
W godzinaćh 12:00 - 13:00  

Biuro parafialne jest niećzynne 

Żespo ł Rados ć  Joy wznowił juz  pro by,  
Poniz ej podajemy daty i godziny  

 
młodsza grupa: pro by od 14-go paz dziernika, 

s roda - sala parafialna 6:30-7:30 
 

s rednia grupa: pro by juz  się odbywają  
s rody 8-9 - sala parafialna 

 
starsza grupa: pro by juz  się  odbywają  
ćzwartki; 7:30-9:30 - sala parafialna  

Franciszkanie Świeccy  

WAŻNE !! 
Żaszła zmiana w daćie spotkania grupy  

Franćiszkano w Ś wiećkićh;  
 

11.X - nie ma spotkania 
 

ŚPOTKANIE JEŚT 18 PAŻ DŻIERNIKA   

Zespół Radość Joy  

Pragniemy poinformować,  
ze Biuro Parafialne będzie nieczynne  

w sobotę, 10 października,  
z uwagi na długi weekend  
-  Święto Dziękczynienia  

Pragniemy przypomnieć , iz  piećzę nad 
Kaplićą Wiećzystej Adoraćji przejęła  

Pani Małgorzata Podolak.  
Kontakt do Pani Małgorzaty to: 

647.888.7487 
margaret.podolak@gmail.ćom 

CAŁODOBOWE CZUWANIE  
MODLITEWNE Z MARYJĄ 

Śerdećznie zapraszamy do kos ćioła  
s w. Eugeniusza w Brampton dnia  

6 października,  o godzinie 19:00 -   
Eućharystia, Konferenćja –  
s. Anna M. Pudełko AP 

„Maryja o oćzaćh jas niejąćyćh  
Dućhem Ś więtym”  

Adoraćja ćałą dobę, prowadzona  
przez Ż ywy Ro z anieć; 

7 października - 19:00 Naboz en stwo  
do Matki Boz ej Ludz mierskiej  

i Msza s w. Powierz Maryi swoje z yćie,  
a Ona będzie ćię prowadziła. 

 

RCIA—Zapisy  

W środę, 7.X rozpoćzynają się  
spotkania RCIA - jes li ktos  ćhćiałby się 

zapisać  proszony jest o  
kontakt z Biurem Parafialnym. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w salće  
św. Eugeniusza DeMazenod  

Ojciec Marcin niebawem wyśle  
informacje w sprawie Bierzmowania  

na adresy email’ owe rodziców  

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

za względu na Bierzmowanie  


