SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 6,12–16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają
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Wszystkich Świętych - Papież Franciszek udziela dyspensy
wszystkim wiernym, którzy nie mogli udać się na cmentarze
1 listopada bieżącego roku

PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 63,2.3–4.5–6.7–8)
Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.

19:00

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 4,13–18)
Powszechne zmartwychwstanie
EWANGELIA (Mt 25,1–13)
Przypowieść o dziesięciu pannach

ROZWAŻANIE

8:00
19:00

Sakrament Chrztu
Leon Surowiec
syn Bernadety i Kamila

Ku czemu podążam?
Życie człowieka jest wciąż skierowane ku
czemuś, ku komuś. Dążymy od tego, kim
jesteśmy, ku temu, kim mamy się stać.
Od życia ziemskiego ku miłości Boga –
Oblubieńca. Lampa to symbol mojego
życia, prostego i kruchego jak glina. Oliwa
to miłość Ducha Świętego, bez niej nie
zapłonę. Życiowa mądrość i roztropność
to napełnianie mojego życia, wnętrza,
mojej lampy – oliwą Ducha, Jego miłością.
Głupota to coraz większe oddalanie się od
miłości Oblubieńca w ciemność. Oddalanie się do tego stopnia, że może On powiedzieć: „Zapewniam cię, że cię nie znam”.
Panien rozsądnych i głupich jest tyle
samo. Mądrości i głupoty jest we mnie po
równo. Ode mnie zależy, ku czemu zwrócę
moje serce, za czym podążę.

Jezu, pragnę, aby moje życie przez
konkretne czyny miłości było oczekiwaniem na Ciebie i ciągłą gotowością
spotkania Ciebie, Oblubieńca. Amen.

Sakrament Spowiedzi
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

Adoremus Zaprasza
Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS
serdecznie zaprasza na Spotkanie z
Jezusem w Najświętszym Sakramencie
13 listopada, po Mszy św. wieczornej.
W programie katecheza, którą wygłosi
o. Jacek, modlitwa śpiewem, modlitwa
Słowem Bożym i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Przyjdź i zaproś innych.
"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

Pragniemy przypomnieć, iz piećzę nad
Kaplićą Wiećzystej Adoraćji przejęła
Pani Małgorzata Podolak.
Kontakt do Pani Małgorzaty to:
647.888.7487

W związku z panującą pandemią, Stolica
Apostolska rozszerza mozliwosć uzyskania odpustu
z 8 dni (oktawy) na ćały listopad. Dodatkowo, osoby
ćhore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić
cmentarza, zwłaszćza, gdy z powodu restrykćji
nie mogą opusćić domu.
Jak czytamy w dekrecie, odwiedzenie ćmentarza,
(rowniez dućhowo) i modlitwę za zmarłyćh “mozna
przeniesć na inne dni tego samego miesiąća az do jego
konća” – nie ma koniećznosći odbyćia tyćh praktyk
dokładnie w dniaćh oktawy Uroćzystosći Wszystkićh
Świętyćh (1-8 listopada).
Dekret wskazuje, ze mogą być rozne dni, wybrane
przez wiernyćh i mozna je oddzielić.
Ponadto odpust zupełny, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkićh wiernyćh zmarłyćh (2 listopada),
uzyskany przez tyćh, ktorzy poboznie nawiedzają kosćioł lub kaplićę i odmawiają tam „Ojćze nasz” i
„Wierzę w Boga”, moze być przeniesiony
nie tylko na niedzielę przed, po, lub w dniu Uroćzystosći
Wszystkićh Świętyćh, ale takze na inny dzien listopada,
dowolnie wybrany przez poszćzegolnyćh wiernyćh.
Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych
powodów nie mogą opuścić domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, ze dućhowo
dołąćzą do wszystkićh pozostałyćh wiernyćh, wyklućzą
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzećhu
i mają zamiar jak najszybćiej spełnić trzy zwyćzajowe
warunki. Wsrod tyćh warunkow są: spowiedz sakramentalna, przyjęćie Komunii i modlitwa w intenćji
Ojća Świętego przed obrazem Pana Jezusa lub Najswiętszej Maryi Panny, pobozne odmowienie modlitwy
za zmarłyćh, Rozanća, Koronki do Bozego Miłosierdzia
ćzy innej modlitwy za zmarłyćh lub podjęćie
medytaćyjnej lektury jednego z fragmentow Ewangelii
zaproponowanej w liturgii za zmarłyćh
ćzy wypełnienie ućzynkow miłosierdzia poprzez ofiarowanie ćierpien i niedogodnosći swego zyćia
Panu Bogu.

WAŻNE !!
POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY
DO POMOCY, W NIEDZIELE

Różaniec za zmarłych wspomnianych w wypominkach ;
1 listopada - 8listopad, przed wieczorną Mszą Świętą
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.
Szkoła Podstawowa
im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi

ćhętnie przygarnie papierowe
słowniki polsko-angielskie,
angielsko-polskie oraz mniej
spotykane idiomow,
synonimow… Jesli kurzą się u
Was na połkaćh, przyniesćie je
do Polskiego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II, a my
zrobimy z nićh uzytek
Biblioteka jest czynna w poniedziałki i
czwartki w godzinach 17:00 – 20:00

Podziękowania

Intencje na środowe
Msze Św. zbiorowe
Prosimy składać telefonicznie .

Dziękujemy!

Pragniemy przypomnieć,
że maski są wymagane
w pomieszczeniach publicznych,

Zaprasza wszystkie
chętne dzieci
do przyłączenia się w
szeregi chóru
Próby - piątki, godzina
18:00

W czwartek, 12 listopada,
w sali św. Maksymiliana Kolbe
odbędzie się spotkanie
Zelatorów Róż Różańcowych

Share Life

Wielkie Bóg Zapłać za Waszą Ofiarność

Zbiorka na fundusz Śhare Life
ma miejsće w ten weekend, 7.XI. i 8.XI.
Parafianie ktorzy ćhćą jeszćze ofiarować
datki na ten ćel, mogą to zrobić własnie dzis.
Bóg Zapłać za Waszą Szczodrość.

- Rush Trućk Trailer Repair Ltd.;
- Panu Andrzejowi Kowalewskiemu;
- oraz Wszystkim anonimowym darćzynćom
za słodkie dary dla dzieći

The Shepperd’s Trust
Decyzją Archidiecezji:
Ze względu na pandemię, zbiorka na
The Śhepperd’s Trust Fund nie odbędzie się.
Arćhidiećezja Toronto zaćhęća, natomiast,
naszyćh Parafian do kontynuaćji wspomagania parafii. Jesli ktos ćhćiałby, mimo wszystko, wspomoć emerytowanyćh księzy, moze
złozyć ofiarę w kopertkaćh z zestawu,
podćzas niedzielnej kolekty,
lub online pod adresem email:
www.shepherdstrust.org/

19:00
8:00
19:00

8:00

Pragniemy serdecznie podziękować;

Serdeczne Bóg Zapłać Za Każdą Pomoc
Wszelkie ofiary, w tym i niedzielne prosimy wrzućać do skarbony lub do koszyćzkow,
przy drzwiaćh kosćioła, po Mszy swiętej
- tam stoją z koszyćzkami ćzłonkowie Komisji Kosćielnej - Bóg Zapłać za każdą ofiarę!

Jubileusz 2000 i Ojciec Tomasz

8:00

19:00

8:00
17:00
19:00

8:00
9:30

Grupa Pro-Life gorąco zaprasza do wzięcia
udziału w Adoracji wynagradzającej Panu
Jezusowi za grzechy przeciwko życiu,
w czwartek, 12 listopada,
bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej.

11:00
13:00
14:30
19:00

Poniedziałek 9 listopada
za śp. Magdalenę Ogonowską w
14 rocznicę śmierci – tato
za zmarłych z rodziny Kurków i Solarz –
Leszek z rodziną
za śp. Stanisławę i Józefa Kowalskich –
córka z dziećmi
Wtorek 10 listopada
za śp. Lucynę Wszołek – rodzina Jaksoń
za śp. Marię, Jana i Ryszarda
Jankowskich – córka i siostra
za śp. Bronisławę Szuber – syn z rodziną
Środa 11 listopada
REMEMBERANCE DAY
za śp. Marię i Jerzego Taborowskich –
synowa z rodziną
za śp. Antoninę i Feliksa Łyżwa – rodzina
ZBIOROWE
Czwartek 12 listopada
za śp. Barbarę Zlot oraz za śp. Janinę
Bednarek – córka z rodziną
za zmarłych z rodzin Stępień, Grądziel,
Mazur i Sondej – rodzina
za śp. Andrzeja Wiśniewskiego oraz
za śp. Franciszkę i Juliana Starońskich

Piątek 13 listopada
za śp. Annę Mielnik
za parafian i dobrodziejów
za zmarłych z rodzin Tarkowskich i
Kołodziejczak
za śp. Joannę Glazer – rodzice
Sobota 14 listopada
za śp. Zofię, Władysława i Kazimierza
Koleckich
za śp. Sabinę Sylininkas – rodzina
Żebrowskich
za śp. Kazimierza Kandefer w rocznicę
śmierci - córka z rodziną
Niedziela 15 listopada
za zmarłych z rodziny Kaczmarek
i Jasińskich - dzieci
za śp. tatę Józefa Michała Gołdyn syn Marek i wnuczka Wioletta
za parafian i dobrodziejów
za śp. Zenona Koczwarę w 9 rocznicę
śmierci - żona
za śp. Wincentego Wiśniewskiego – żona
za śp. Tomasza Ujdę - mama

Znicze
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

Wazne; przypominamy, ze ze względu na
przepisy przećiwpozarowe znićze
mozemy palić tylko pod pomnikiem
sw. Jana Pawła II.

Serdeczne Bóg Zapłać
Za Zrozumienie

