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ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 2,12.17-20) 
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,  

Bóg ujmie się za nim 
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 54,3-4.5.6 i 8) 

Pan podtrzymuje całe moje życie.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Jk 3,16-4,3) 
Źródłem niepokojów  

jest nieład wewnętrzny 
 

EWANGELIA (Mk 9,30-37) 
Jeśli kto chce być pierwszym,  

niech będzie ostatnim ze wszystkich 

              Błogosławiona zwyczajnos c . 
„Jes li ktos  chce byc  pierwszy… 
” (Mk 9, 35). Testy, rankingi, plebiscyty –  
wszystko po to, by wskazac  najlepszych i 
zawstydzic  tych, co się nie załapali.  
Tak wiele od siebie wymagamy, by nie byc  
tymi ostatnimi. I nierzadko płacimy wysoką 
cenę za sukces. A moz e warto zacząc  pielę-
gnowac  w sobie skromnos c  i umiarkowanie? 
Naturalna, zwyczajna przeciętnos c  została 
dzis  ograbiona z szacunku. A przeciez  staro-
z ytni filozofowie powtarzali: in medio virtus 
– ‘cnota lez y pos rodku’. Nie wstydz my się 
zdrowej przeciętnos ci, zwyczajnos ci dziecka,  
kto re Jezus stawia uczniom za przykład.  
Jes li kierujemy się wyłącznie kategorią 
 sukcesu, najwyz szymi dąz eniami, to nie 
zapominajmy, z e upadek z wysokos ci zwykle 
kon czy się tragicznie. 
Obdarz mnie, dobry Boże, życiową mądro-
ścią. Umiejętnością wybierania tego,  
co służy mojemu prawdziwemu dobru i co  
podoba się Tobie. Chroń przed pyszałko-
watością i pogonią za wiatrem ziemskiej 
chwały. Amen.  

Poniedziałek 20 września  

8:00 za śp. Janinę i Waleriana Kulińskich   

19:00 za śp. Matyldę Głaz w 1szą rocznicę  

 śmierci - rodzina   

 za śp. Helenę i Władysława Rebizak  

 oraz zmarłych z rodzin Rebizak,  

 Szymczuk i Mazur - rodzina Wojnarowicz  

 

Wtorek 21 września   
8:00 za śp. Ryszarda Żebrowskiego w 1szą  

 rocznicę śmierci   

19:00 za śp. Jana Szklarek w 3cią rocznicę  

 śmierci - siostra z dziećmi   

 dziękczynna z prośbą o dary Ducha  

 Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla  

 Jakuba Kosiby z okazji urodzin -  

 dziadkowie  

 

Środa 22 września   

8:00 za śp. Antoniego Dereckiego w 39tą  

 rocznicę śmierci - rodzina  

 za śp. Janinę i Waleriana Kulińskich  

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 23 września   

8:00 za śp. Stefanię i Wacława Sadowskich  

 - syn z rodziną  

19:00 za śp. Anielę i Michała Wróblewskich  

 za zmarłych z rodziny Przychodzeń 

 

Piątek 24 września  

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze łaski  

 i błogosławieństwo Boże dla całej  

 rodziny z okazji 11 rocznicy ślubu 

 Katarzyny i Mariusza   

19:00 za śp. rodziców Emilię, w 2 rocznicę  

 śmierci, i Stefana Pikuła w 20 rocznicę 

 śmierci - syn Leszek 

 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże i dary Ducha Świętego dla Moniki  

 z okazji urodzin - rodzice   

 

Sobota 25 września 

8:00 za śp. Edwarda Długokęckiego - żona  

 z dziećmi i wnukami  

17:00  za śp. Zofię i Władysława Jasińskich  

 oraz za śp. Romana Sroślak   

19:00 za śp. Stanisławę i Michała Kular  

 oraz Irenę Grzęda - syn z rodziną 

 

Niedziela 26 września   

8:00 za zmarłych z rodziny Halawa  

 i Krzeczkowski  

9:30 za śp. Tomasza Ujdę w 20tą rocznicę  

 śmierci - mama  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za zmarłych rodziców Aleksandrę i Juliana 

 Sławińskich - syn z żoną  

14:30 za śp. Jerzego i Karola Rogowskich oraz 

 Helenę i Jana Gryglik  

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla Macieja, Katarzyny i Sebastiana  

Jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg polskiej, czy europejskiej nowej ewangelizacji nie jest zalegający wciąż w nas, czy wokół nas układ polityczno-społeczny,  

czy nawet jego „głośni bohaterowie”, lecz traktowanie Ewangelii jako „muzealnego przekazu”. Ma on już ponad 2 tys. lat i „ośmiela się” jeszcze wypominać nam  

błędy naszych obyczajów. Tymczasem Ewangelia, którą Kościół niezmiennie przekazuje ludziom wszystkich epok i kultur, jest spotkaniem człowieka z Bogiem Żywym, 

objawionym w Jezusie Chrystusie. Jest „dokumentem proroczym”, odpowiadającym na wymogi i pragnienia ludzkiego serca. Jest „mądrością zstępującą z góry”,  

która wolna jest od względów ludzkich i obłudy. Wielkim zagrożeniem naszego czasu i całego procesu nowej ewangelizacji jest sprowadzenie chrześcijaństwa  

do mądrości czysto ludzkiej. Ukazywanie człowieka i sensu jego życia w wymiarze tylko horyzontalnym, czysto ziemskim. Tymczasem my wierzymy i wiemy,  

że Jezus przyszedł po to, by zbawić całego człowieka, obejmując zarówno jego nędzę fizyczną, jak i ów nieład wewnętrzny. Tylko Chrystus przez tajemnicę swojej 

śmierci i zmartwychwstania jednoczy człowieka z Bogiem, jednoczy go w samym sobie i z braćmi, otwierając mu drogę „usynowienia Bożego”.  

On niczego nie narzuca, nie uszczupla ludzkiej wolności, lecz proponuje swój trudny program: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich 

i sługą wszystkich!” – „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 9, 35; Mt 20, 28). 

Prośmy więc Ducha Świętego o potrzebne światło nowej ewangelizacji, abyśmy wezwani łaską Boga przez Ewangelię dostąpili chwały naszego Pana Jezusa. 

 

  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.  

20.IX. - 26.IX.  
Różaniec prowadzi  

Róża 57 

Chrzty  

Emma Bugaj 
córka Olivii i Patryka  

 
Oliver Bugaj  

syn Olivii i Patryka   
 

Gio Dariusz Commisso  
syn Victorii i Domenic ‘ a  

 
Juliana Filip  

córka Katarzyny i Olivera  
 

Kaia Donya Nikbakht  
córka Pauliny i Amira   

 
Stefan Robert Stypka  
syn Izabeli i Konrada   

 
Fabian Kamil Szporna  

syn Martyny i Kamila  

Śluby 

Grupa Pro-Life zaprasza ro wniez   
w niedzielę ,3 paz dziernika , 

do wzięcia udziału w Life Chain  
- godzinie modlitewnego czuwania  
na ulicach naszego miasta w intencji  
obrony z ycia dzieci nienarodzonych.  

Będziemy modlic  się przy  
Cawthra/Meadows (przy kos ciele)  

pomiędzy 14:00 - 15:00. 

Pro Life Zaprasza 

Nicole Antinucci 
córka Helen i Silvio 

& Conrad Steve Figaj 
syn Zofii i Eugeniusza 

 
Kelly Anna Siemek, 
córka Lidii & Peter ‘a  

& Rocky Pugliese, 
syn Antonette & Giulio 

  
 Karolina Wilk 

córka Boz eny i Tadeusza 
& Jacek Paweł Pawlus 
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.  
Więcej informacji oraz zapisy na stronie: 
www.40daysforlife.com/mississauga 

 

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  

w celu aktualizacji danych.  

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

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

 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.  

Czy pomożesz nam w osiągnięciu celu 
kampanii ShareLife? 

 
Obecnie zebralis my $62, 444  
z założonego celu $100,000 

 zbio rki w parafii.  
 

„Uda nam się osiągnąć ten cel,  
ale tylko z Twoją pomocą.  

Zapraszam Cię do przyłączenia się  
do obecnego pokolenia bohaterów,  

składając ofiarny dar na rzecz ShareLife. 
Rozważając błogosławieństwa, którymi 

obdarza Cię Bóg, przyłącz się do mnie  
w ofierze na rzecz ShareLife  
w miarę swoich możliwości”. 

 
– Kardynał Thomas Collins 

 
3 października  

jest kolejną niedzielą ShareLife.  
Prosimy o hojne datki podczas specjalnej 

zbiórki lub w dowolnej chwili  
na stronie sharelife.org. 

Share Life  

Rozpoczynamy zapisy na Kursy Przedmałz en skie, 
kto re będą miały miejsce w poniedziałki 

w następujących terminach: 
11 października - 29 listopada, w godz. 20:00 - 22:00 

oraz  
7 lutego - 28 marca , w godz. 20:00 - 22:00. 

Koszt kursu to $ 100, od pary. 

Rozpoczynamy ro wniez  zapisy  
na kurs RCIA - 

przeznaczony dla dorosłych,  
kto rzy po wysłuchaniu głoszonej  
tajemnicy Chrystusa, s wiadomie  

i dobrowolnie szukają Boga Z ywego oraz 
wchodzą na drogę wiary i nawro cenia  

i tym samym, pragną przyjąc  sakramenty. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z  

Biurem Parafialnym 

W czwartek, 23 września, po wieczornej 
Mszy św., w salce św. Maximiliana Kolbe 

odbędzie się spotkanie Zelatorów.   


