
12 wrześ nia 2021                XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA           Vol. 42 Nr 37   
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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50, 5-9a) 
Bóg wspiera swego sługę  

w prześladowaniach  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9) 
W krainie życia będę widział Boga.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Jk 2, 14-18) 

Wiara niepołączona z uczynkami  
jest martwa  

 
EWANGELIA (Mk 8, 27-35) 
Zapowiedź męki Chrystusa 

Myśleć po Bożemu, a nie tylko po ludzku. 
Piotr wie, kim jest Jezus. „Ty jesteś  

Chrystusem” – mówi. Jednak ma własne 
wyobrażenie Mesjasza, który powinien 
wyzwolić Izraela spod władzy Rzymian. 
Ale to jest tylko ludzkie myślenie.  
Plan zbawienia jest inny: Mesjasz ma 
cierpieć i zostać zabity, ale zwycięży 
śmierć i zmartwychwstanie.  
On przyszedł, aby odkupić nasze grzechy. 
Przyjmijmy to z miłością zamiast sprzeci-
wiać się zamysłom Bożym jak Piotr.  
Wiara bez dzieła męki, bez krzyża nie jest 
wiarą chrześcijańską – pisał teolog Hans 
Urs von Balthasar. Starajmy się żyć tajem-
nicą męki Jezusa. Ona pokonuje nasz  
egoizm i daje wielkie owoce duchowe. 
            Jezu, dziękuję Ci za dar krzyża.  
                       On pokonuje każde  
        moje fałszywe wyobrażenie o Tobie,  
                    pokonuje mój egoizm.  
                                     Amen. 

Poniedziałek 13 września  

8:00 za śp. Edwarda Kuziora - córka Wiesława  

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla  

 Zofii i Kazimierza Wszeborowskich i ich 

 rodziny z okazji 30 rocznicy ślubu  

 za śp. Łucję i Stanisława Borawskich  

 oraz Stanisława i Mieczysława Jagielskich  

  

Wtorek 14 września   
8:00 za śp. Hieronimę w 9tą rocznicę śmierci  

19:00 za śp. Stanisława Bąka - rodzina  

 

Środa 15 września   

8:00 za śp. Stanisława Długopolskiego oraz  

 zmarłych z rodziny Długopolskich i Miętus 

 za śp. Wandę w 1szą rocznicę śmierci  

 oraz Romana Czyszczoń - Irena i Henryk 

 z rodziną 

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 16 września   

8:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski,  

 Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki  

 Bożej dla Izabeli i Tomasza oraz ich  

 rodziny  

19:00 z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę 

 Matki Bożej dla dzieci; Karoliny, Julii 

 i Emilii Smolko  

 za śp. Barbarę i Antoniego Karpińskich 

 oraz zmarłych z rodzin Karpińskich  

 i Wilińskich  

 

Piątek 17 września  

8:00 za śp. Leokadię Świercz  

17:00 za  śp. Jadwigę Targońską - rodzina  

19:00 za śp. Annę Olszewską - syn z rodziną 

 za zmarłych z rodzin Bernard i Budziński  

 

Sobota 18 września 

8:00 za śp. Agnieszkę Lalewicz  - Klub Seniora 

17:00  za parafian i dobrodziejów  

19:00 za śp. Rozalię Gabiga w 4tą rocznicę  

 śmierci  

 

Niedziela 19 września   

8:00 dziękczynna z okazji 5ej rocznicy ślubu 

 Adama i Karoliny z prośbą o potrzebne  

 łaski dla nich, ich rodziców oraz syna 

 Maksymiliana  

9:30 dziękczynna z prośbą o dary Ducha  

 Świętego i opiekę Matki Bożej dla Iris i  

 Jakuba z okazji 1 rocznicy ślubu - rodzice 

 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 dla akcji modlitewnej 40 dni dla Życia  

 w Mississauga  

11:00 dziękczynna z okazji jubileuszu 50 - lecia  

 działalności Fundacji im. Władysława  

 Reymonta w Kanadzie  

13:00 za śp. Wandę, Józefę, Otolię, Franciszka,  

 Józefa i Adama Ratowskich oraz  

 Leokadię i Eugeniusza Kanigowskich    

 - rodzina  

14:30 za śp. Zbigniewa Dracz w 13tą rocznicę 

 śmierci i za śp. Katarzynę Kędzierską oraz  

 zmarłych z rodziny Dracz  

19:00 za śp. Andrzeja Wasilewskiego - Janina  

                 Z dniem pierwszego września bieżącego roku, w naszej parafii powitaliśmy Ojca Bogdana Osieckiego OMI oraz Ojca Jana Kobzana OMI.  

Ojciec Jan Kobzan urodził się 8go stycznia 1959 roku, w miejscowości Pokój. Rok 1978 to początek jego oblackiego nowicjatu.  

Śluby wieczyste złożył w roku 1983, a Sakrament Kapłaństwa przyjęty 15 czerwca 1985 roku uzdolnił go do pełnienia posługi duchowej  

na misji w Kamerunie, z której teraz, po latach, przyjechał do naszej parafii.  

 

Ojciec Bogdan Osiecki urodził się 5go stycznia 1967 roku, w Katowicach - Załęże. Po szkole średniej odbył, dwuletnią, obowiązkową służbę 

wojskową i 48 godzin po zakończeniu służby był już w nowicjacie Misjonarzy Oblatów Maryji Niepokalanej. Następnie, rozpoczął studia filozoficzno-

teologiczne w Obrze, po których 20 czerwca 1996 roku przyjął Święcenia Kapłańskie. W dniu Święceń Kapłańskich otrzymał również obediencję do  

północnej Kanady, na misję w Igloolik. Ojciec Bogdan spędził 22 lata na misji w Kugaaruk, terytorium Nunavut z Inuitami, po czym, w roku 2018, 

otrzymał obediencję do parafii Świętego Eugeniusza DeMazenod, w Brampton, z której przyszedł do nas. Ojciec Bogdan mówi płynnie po polsku,  

angielsku i Inuktitut, jest też uzdolniony muzycznie i gra na wielu instrumentach. Brat Ojca Bogdana, Lucjan, jest również misjonarzem  

Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. Witamy serdecznie Ojców.  Szczęść Boże!! 

 

  Kościoły w Ontario są otwarte  
z zachowaniem przepisów sanitarnych,  

w tym masek i dystansu. 
Komunię Świętą  

nadal przyjmujemy na rękę.  
Prosimy  

przestrzegać przepisów sanitarnych  
w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji 

Intencja papieska na miesiąc  
wrzesień 2021  

Intencja powszechna:  
Ekologicznie zrównoważony styl życia. 

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali 
odważnych wyborów  

na rzecz stylu życia powściągliwego  
i ekologicznie zrównoważonego,  

ciesząc się z ludzi młodych,  
którzy się w to zdecydowanie angażują. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

13.IX. - 19.IX.  
Różaniec prowadzi  

Róża 56 

Chrzty  

Nina Elizabeth Denyszyn 
córka Doroty i Peter ‘ a  

 
Joshua Peter Janaszek 

syn Moniki i Miłosza  
 

Remy Kerver 
syn Aniki i Ryan ‘ a 

 
Kaspian Walerian Rodykow 

syn Sandry i Mateusza  
 

Oliver Peter Sawicki  
syn Izabeli i Arkadiusza   

 
Emilia Kasia Śliwa  

córka Agnieszki i Roberta  
 

 Xavier Antoni Waciński  
syn Sarah Nicole i Pawła  

Śluby 

Grupa Pro-Life gorąco zaprasza na  
Adorację wynagradzającą Panu Jezusowi  

za grzechy przeciwko z yciu,  
Dziś, tj. w niedzielę, 12 września,  

bezpos rednio po Mszy S w. wieczornej. 

RADOŚĆ JOY - Zapisy i pro by będą  
w Sali Parafialnej.  

Maski są obowiązkowe 
środa, 15 września,  

godzina 18:30 - 19:30 - grupa młodsza  
Zapraszamy! 

Pro Life Zaprasza 

Patricia Gluszak  
córka Emilii i Piotra  
& Arthur Puchalski  

syn Bronisławy i Zbigniewa  
 

Sylwia Judyta Pacholczyk  
córka Ewy i Krzysztofa  

& Alessandro Ippolito Carbone  
syn Liliany i Attilio 

 
Nicole Antinucci 

córka Helen i Silvio 
& Conrad Steve Figaj 
syn Zofii i Eugeniusza 

  
 Karolina Wilk 

córka Boz eny i Tadeusza 
& Jacek Paweł Pawluś 
syn Wiesławy i Jo zefa 

ZAPISY INTENCJI  
NA ROK 2022 

Będą miały miejsce dnia 29 września,  
tylko i wyłącznie osobiście , 

w godzinach 9:00 - 21:00,  
w Sali Parafialnej. 

Każda rodzina może zamówić jedną  
intencję niedzielną i dwie w tygodniu.  

Grupa Pro-Life, po raz kolejny,  
zaprasza ro wniez  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 22 wrzes nia  

do 31 paz dziernika włącznie  
od 7:00 do 19:00.  

Nasza Parafia jest zaproszona,  
aby w sposo b szczego lny modlic  się  

w kaz dą sobotę. Uroczysta Msza Otwarcia 
odbędzie się w naszej Parafii  

w niedzielę, 19 września o 9:30 rano,  
a gos ciem specjalnym będzie  

Fr. Tom Lynch 
- the President of Priests for Life Canada.  

 
Serdecznie zapraszamy! 

Grupa Biblijna i Grupa Korona Pasyjna 
spotkają się w środę, 22 września,  

po Mszy Świętej wieczornej  
w salce św. Faustyny  

Zapisy na katechezę  
do Pierwszej Komunii Świętej (2 klasa)  

i Bierzmowania (7 klasa), oraz na zajęcia 
Dobrego Pasterza (dzieci w wieku 3-5 lat)  

i Chórek Jubileusz 2000  
odbędą się:  

w niedzielę, 19 września, od 9:00 do 15:30,  
w Sali Parafialnej  

 
w czwartek, 23 września, od 18:00 do 20:00, 

w Salce Dobrego Pasterza 
 

w piątek, 24 września od 18:00 do 20:00, 
 w Salce Dobrego Pasterza.  

 
Przy zapisach na katechezę wymagane są: 

- Forma Rejestracyjna  
(dostępna na stronie internetowej parafii) 

- Media Release Form  
(dostępna na stronie internetowej parafii) 

- kopia Aktu Chrztu dziecka  
(nawet jes li dziecko było ochrzczone  

w naszej parafii) 
- $100 (czek lub goto wka) 

Jak co roku, wszystkie grupy parafialne  
proszone są o kontakt  
z biurem parafialnym  

Młodziez  zapraszamy na spotkania: 
- czwartek, godzina 20:20 

uczniowie szkoły średniej 
- piątek, godzina 20:20 - studenci uczelni 

Siostra Halina zaprasza dzieci  
należące do Chórku Jubileusz 2000  
na spotkanie w piątek, 17 września, 

 o godzinie 17:00,  
w salce Brata Antoniego.  

 Zapisy do grupy Ministrantów  
odbywają się w zakrystii.  

Kandydaci proszeni są o odebranie  
formy rejestracyjnej z zakrystii, wypełnienie jej i 

zwrot do któregokolwiek z księży.  

Życie wg. ewangelii poprzez wpieranie osób 
potrzebujących długoterminowej pomocy 

Ośrodek Houses of Providence w Scarborough 
jest agencją ufundowana przez ShareLife, 
która zapewnia długoterminową opiekę  

nad osobami starszymi. 
 

„Było nam trudno podczas epidemii COVID-19” 
– mówi Mary, jedna z rezydentek,  

„ale rozumiemy środki ostrożności,  
jakie podejmuje personel.  

 
Personel Opatrzności był absolutnie wspaniały 

i wykonuje fantastyczną pracę.  
Za każdym razem gdy ich widzę,  
dziękuję im za ich ciężką pracę”. 

 
Czy wiesz, że możesz pomóc organizacjom  
ShareLife, takim jak Houses of Providence,  

poprzez  datki z wstępną autoryzacją?  
Prosimy o rozważenie dokonywania 

miesięcznych datków na rzecz ShareLife  
za pomocą PAG,  

również za pośrednictwem  strony  

sharelife.org. 

Share Life  


