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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 11,25-29) 
Nie zazdrościć darów Bożych  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 19,8 i 10.12-13.14) 

Nakazy Pana są radością serca.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Jk 5,1-6) 
Niegodziwi bogacze  

 
EWANGELIA (Mk 9,38-43.45.47-48) 

Zazdrość. Zgorszenie  

Zgorszenie 
Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po  
czyjejś stronie – działaniem lub bezczyn-
nością, mówieniem lub milczeniem, 
uśmiechem lub przez kamienną twarz. 
W konkretnych życiowych sytuacjach 
bezstronność nie istnieje. Wybierając, 
opowiadamy się za dobrem lub złem,  
postępujemy szlachetnie lub niegodziwie. 
Kiedyś nam wszystkim przyjdzie zdać 
sprawę ze swego życia. Jezus przestrzega 
przed dramatem zgorszenia: gdy drugi 
człowiek staje się przeze mnie gorszy, 
upada, zaczyna służyć złej sprawie. Mieć 
kogoś na sumieniu to niezwykle gorzkie 
doświadczenie. Dlatego Ewangelia mówi 
o zdecydowanym przeciwstawieniu się 
złu: odetnij się od tego, co cię prowadzi 
do zła i grzechu. 

Poniedziałek 27 września  

8:00 za dusze w czyśćcu cierpiące - Maria z 

 rodziną   

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże,  

 opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego 

 dla rodziny Deras - Elżbieta   

 za śp. rodziców Leokadię i Wacława  

 Dzikowskich oraz zmarłych z rodzin 

 Dzikowskich, Komosińskich  

 i Bieńkowskich - Danuta z rodziną  

 

Wtorek 28 września   
8:00 dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, 

 opiekę Matki Bożej na każdy dzień  

 oraz dary Ducha Świętego dla Pawła  

 i jego rodziny  

19:00 dziękczynna z prośbą o zdrowie i  

 błogosławieństwo Boże dla Katarzyny  

 i dzieci; Lindy i Roberta z rodzinami  

 za śp. rodziców Czesławę i Władysława 

 oraz brata Antoniego Wdowiak i zmarłych 

 z rodziny 

  

Środa 29 września   

8:00 za śp. Helenę Guzik w 11tą rocznicę  

 śmierci - syn z rodziną  

 za śp. Irenę Piątas - Anna, Karol i Jacek  

 Boreczek   

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 30 września   

8:00 za zmarłych z rodziny Chrzanowskich  

 - córka z dziećmi  

 za wszystkich zmarłych z rodziny  

 Sadowskich - córka i wnuczka  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich  -  Apostolat  

 Złota Róża  

 

Piątek 1 października 

Pierwszy Piątek Miesiąca  

8:00 za sp. Stanisława Rembeckiego  

10:00 za śp. Stanisławę i Piotra Jurczak  

 oraz Andrzeja Smołę - Elżbieta z  

 rodziną 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Walentego Siuda i Eddy Niedziela 

 

Sobota 2 października  

Pierwsza  Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00  za śp. Marię i Józefa Jemioło - córki  

19:00 za śp. Czesławę i Hieronima Walczak  

 oraz dziadków  

 

Niedziela 3 października  

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego  

9:30 za śp. Marię i Józefa Bajon - syn z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

 w intencji Szczepów Wigry i Wieliczka  

 z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego  

13:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na  

 każdy dzień dla Izabeli i jej rodziny  

14:30 za zmarłych rodziców; Czesławę i  

 Władysława Wdowiak, brata Antoniego  

 Wdowiak w 2gą rocznicę śmierci,  

 siostrę Krystynę Mejza oraz zmarłych  

 z rodziny - córka z rodziną  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Marię i Jana Kubickich w rocznicę  

 śmierci - córka z rodziną 

Pojednanie i trwanie z Bogiem w przyjaźni jest najpierw i przede wszystkim wyrazem Jego nieskończonej miłości i łaskawości. Wymaga jednak odpowiedzi wiary 

i wysiłku w celu zerwania z grzechem. Słowa Chrystusa o konieczności odcięcia ręki i nogi, czy wyłupania oka nie są zachętą do fizycznej amputacji, 

 czy innego okaleczenia się, ale są wezwaniem do radykalnego powstrzymania się od zła, które zagraża zbawieniu, i od tego, co prowadzi do grzechu. Jezus zwraca 

uwagę na to, że ludzkie grzechy wiążą się z różnymi okolicznościami miejsca i czasu, a także z relacjami z innymi osobami. Wielokrotnie, choć bywa to bolesne, trzeba 

całkowicie zerwać grzeszne relacje czy porzucić pewne praktyki, jak np. korzystanie z Internetu, by doświadczyć wyzwolenia z grzechu i ostatecznie osiągnąć łaskę 

zbawienia wiecznego. Radykalna walka z grzechem i słabością ma również wielkie znaczenie w kontekście troski o zbawienie innych ludzi. Zgoda na grzech w życiu 

jednej osoby może być powodem zgorszenia innych ludzi. Z pewnością nie chcielibyśmy, by na Sądzie Bożym okazało się, że staliśmy się powodem potępienia wieczne-

go tego czy innego człowieka. Czy jednak robimy wszystko, by tak się nie stało? Zapytajmy zatem o nasze nawrócenie, którego szczytowym momentem jest sakra-

mentalna Spowiedź Św. Wielu ludzi się spowiada, ale ich życie wcale się nie zmienia, a czasami nawet staje się gorsze. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina 

nam, że do ważności, a także owocności Spowiedzi Św. potrzebne są takie akty penitenta, jak: żal za grzechy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie.  

Spośród nich kluczowy i najważniejszy jest żal za grzechy, który winien być poprzedzony rachunkiem sumienia i uwieńczony mocnym postanowieniem poprawy.  

 

Komunię Świętą  
nadal przyjmujemy na rękę.  

Prosimy przestrzegać  
przepisów sanitarnych  

w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji 

Intencja papieska na miesiąc  
październik 2021 

Intencja ewangelizacyjna:  
Uczniowie misjonarze, 

módlmy się, aby każdy ochrzczony  
był włączony w ewangelizację,  

gotowy do misji,  
poprzez świadectwo życia  
mającego smak Ewangelii. 

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

27.IX. - 30.IX.  
Różaniec prowadzi  

Róża 58 

Chrzty  

Katherine Rose Kowalczyk 
córka Alicji i Michała  

 
Matthew Piotr Kowalczyk  

syn Barbary i Piotra   
 

David Potrzuski  
syn Katarzyny i Marcina   

 
Sofia Isabel Świdroń Rangel  

córka Patrycji i Jaime ’go  
 

Klara Świderski  
córka Patrici i Jacob ‘a  

 
Olivia Teresa Wiśniewski  

córka Małgorzaty i Richarda   
 

Emilia Alexandra Zalas  
córka Mariny i Wojciecha  

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 

 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! 

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.  

W następny weekend  
jest niedziela ShareLife 

 
Do tej pory zebraliśmy już $64, 495 

z założonego celu $115, 000. 
 

Następna niedziela, 3 października,  
jest kolejną niedzielą ShareLife.  

Tego dnia, we wszystkich kościołach  
Archidiecezji Toronto będzie miała miejsce 

składka na cele charytatywne.  
Twoja hojność pomoże zbudować  

lepszą przyszłość dla braci i sióstr w potrzebie.  
Prosimy o hojne datki podczas tej zbiórki,  

lub w dowolnej chwili na stronie  
sharelife.org  , 

a tym, którzy już złożyli swoją donację  
Składamy serdeczne  

Bóg Zapłać.  

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,  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z  

Biurem Parafialnym 
Kurs RCIA rozpocznie się  

w s rodę, 13go paz dziernika  

W niedzielę 3 października,  
grupa Pro-Life zaprasza do wsparcia  
akcji  'Change for Life'. Buteleczki będą  
rozdawane po wszystkich Mszach Ś w.  
Wasze drobne ofiary wrzucane do tych 

‘skarbonek z ycia’ umoz liwią organizację 
wielu inicjatyw promujących kulturę z ycia  

i walki o to, aby zło aborcji  
i eutanazji zostało powstrzymane. 
 Kaz da, nawet najmniejsza ofiara  
złoz ona na ten cel, przełoz y się na  

konkretne dobro, kto re będzie mogło 
 zaistniec  włas nie dzięki Wam!  

Buteleczki będą zbierane  
na początku grudnia.    

Odeszli do Pana  
Zwracamy się z prośbą o modlitwę  
w intencji Siostry Alicji Kwiecień,  
która zmaga się z ciężką chorobą,  

i która przez długie lata  
pracowała w naszej parafii.  
Pamiętajmy o Siostrze Alicji  

w naszych modlitwach.  

Życie jest jak płomień świecy,  
powoli wypala się i gaśnie, 

lecz pamięć o tych co odeszli  
nigdy w sercach nie zgaśnie.”  

 
Śerdeczne podziękowania Wszystkim,  
kto rzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

 
Ś.P. 

Barbary Chmura 
 

w szczego lnos ci:  
Ojcu Bogdanowi Osieckiemu OMI 
oraz wszystkim zgromadzonym;  

za modlitwę, przyjęte Komunie Ś w.,  
złoz one kondolencje oraz  

zamo wione intencje mszalne. 

Z wyrazami wdzięczności  

rodzina Chmura. 

Jan Międzybrodzki - lat 90; 
Aleksander Dłużeń - lat 89; 

Zygmunt Dolba - lat 85; 
Roman Panas - lat 82; 
Stanisław Jeż - lat 77; 
Józef Trocki - lat 75; 

Łucja Stec - lat 74; 
Wanda Miller - lat 65; 

Christopher Motyka - lat 53; 
Radosław Kondziak - lat 42; 
Konrad Pierzchała - lat 35; 

Wieczne Odpoczywanie Racz Im Dać Panie,  
A Światłość Wiekuista Niechaj Im Świeci; 


