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INTENCJE MSZALNE 

            SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 7, 7-11) 
Mądrość to skarb najcenniejszy  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17) 
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 4, 12-13) 

Skuteczność słowa Bożego  
 

EWANGELIA (Mk 10, 17-30 - dłuższa) 
Rada dobrowolnego ubóstwa  

               Pytanie o największe dobro. 
Zadajemy wiele pytań. Najczęściej  
dotyczą spraw bieżących.  
Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę 
na całkiem inne pytanie: „Nauczycielu 
dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie 
wieczne?”. Czy nasze zabiegane pokolenie 
pyta o to, jak żyć, by się zbawić?  
Czy w ogóle myślimy o życiu wiecznym? 
W trosce o nasze życie Jezus wskazuje 
nam, że drogą do wieczności jest  
wierność przykazaniom Bożym.  
Czy zachowujemy je? To bardzo ważne, 
ale Jezus idzie jeszcze dalej. Przestrzega 
nas przed zniewoleniem rzeczami  
materialnymi, nieuporządkowanym  
przywiązaniem do nich. Czy potrafimy 
zrezygnować z rzeczy tego świata dla  
największego dobra, jakim jest Bóg? 
 
                                Panie Boże,  
   Ty jesteś moim największym dobrem.         
                          Pragnę podążać  
              za Twoimi wskazówkami. Amen. 

Poniedziałek 11 października   

Thanksgiving Day 
8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i dary Ducha Świętego dla Zuzanny 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże i  

 opiekę Matki Bożej dla rodziny Zofii 

 i Józefa Gawron  

 za śp. Henrykę i Henryka oraz Mariana 

 Kłębowskich - rodzina  

 

Wtorek 12 października   
8:00 za zmarłych z rodzin Dobosz i Sekutowski 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe    

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla Heleny i Chester ‘ a Bernad  

 z okazji 48 rocznicy ślubu  

 w intencji Pawła Terleckiego z okazji 

 rocznicy Sakramentu Chrztu Świętego  

 - Rodzice Chrzestni; Anna Hecold i  

 Andrzej Baczyński  

  

Środa 13 października   

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla rodziny Lejawka  

 za śp. Helenę Wieczorek w rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe    

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 14 października   

8:00 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Marii z okazji 

 urodzin  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Aleksandra, Michalinę, Mieczysława 

 i Zygmunta Lisek oraz Aleksandrę  

 Zarzeczną - córka i siostra z rodziną  

 za śp. Dionissosa Patrikis - żona z rodziną 

 

Piątek 15 października 

8:00 za sp. Helenę i Jana Sztorc oraz zmarłych  

 z rodziny Sztorc - wnuczka z rodziną   

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Janinę Nizińską w rocznicę śmierci 

 - córki  

 za śp. Marię Wilczak - Olszewski - mąż,  

 córka i rodzina  

 

Sobota 16 października  

8:00 za śp. Irenę i Władysława oraz Krzysztofa,  

 Henryka i Wiesława Słowik - Henryka  

 z rodziną  

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00  dziękczynna z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo Boże dla Haliny i Jana  

 Niedziela z okazji 50ej rocznicy ślubu - 

 dzieci  

19:00 za śp. Jana Matusiak w 6tą rocznicę  

 śmierci - żona z rodziną  

 

Niedziela 17 października  

8:00 za zmarłych rodziców Jadwigę i Albina  

 Pigiel - córka Marysia  

9:30 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże i opiekę Matki  

 Bożej dla Anny i Marka Steckich  

 z okazji 30ej rocznicy ślubu 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Annę Wietki oraz zmarłych z rodziny 

 Szczepka  

14:30 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 Małgorzaty i Romana Kuczyńskich z okazji 

 30ej rocznicy ślubu 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Julię Kłapucką w 14tą rocznicę  

 śmierci, ojca Jerzego Kłapuckiego w 4tą 

 ocznicę śmierci oraz babcię Honoratę  

 Kołodziej w 38mą rocznicę śmierci  

 - rodzina  

Czytanie ze starotestamentowej Księgi Mądrości zaleca mądrość jako skarb najcenniejszy.  

Nie przychodzi ona łatwo, ani nie jest rezultatem tylko osobistego wysiłku, lecz jest darem Boga, o który trzeba wytrwale prosić.  

Drogę do osiągnięcia mądrości stanowi ufna modlitwa do Boga, dzięki której człowiek dokonuje gruntownego przewartościowania wszystkiego co posiada,  

i tego, kim jest. Kto posiądzie mądrość, zdobywa prawdziwe dobra, które nie niszczeją. Wartość mądrości polega na tym, że otwiera nas na to, co niezniszczalne 

i nieprzemijające, a więc ukierunkowuje ku wieczności. Dlatego psalmista, a my wraz z nim, wołamy: „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”.  

Autor Listu do Hebrajczyków podkreśla, że w poszukiwaniu sensu i celu życia nie jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Z pomocą przychodzi słowo Boże jako  

zapis i świadectwo historii zbawienia, w której Bóg nieustannie udziela swojej łaski. Skuteczność słowa Bożego, wielokrotnie potwierdzana w przeszłości,  

sprawia, że przenika ono do najgłębszych zakamarków ludzkiego wnętrza, osądzając nie tylko czyny, lecz również pragnienia i myśli serca.  

Jego domem w człowieku jest sumienie, które wzywa do rzetelnego spojrzenia na siebie w perspektywie nieuchronnego spotkania z Tym,  

któremu musimy zdać rachunek ze swego życia. Warto i trzeba żyć dobrze, gdyż jest to warunek szczęśliwej wieczności.   

Prawdziwa mądrość polega na tym, by nie ulec temu złudnemu poczuciu samowystarczalności.  

 
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.  

Chrzty  

Jacob Adamczyk  
syn Ilony i Michała  

 
Amelia Beltempo 

córka Dominiki i Leonardo   
 

Dominik Witek Michał Koszyk  
syn Stephanie i Zbigniewa   

 
Colt Cristiano Queijo 
syn Barbary i Alvaro  

 
Cecilia Anna Spataro  

córka Emily i Salvatore   
 

Jan Leo Wójcik  
syn Katarzyny i Maksymiliana   
 
 

Pro Life Zaprasza 

Dołącz do nas!  
Trwa akcja 40 dni dla życia,  

kto ra jest międzynarodowym łan cuchem 
modlitwy w obronie z ycia nienarodzonych. 
Nawet jedna godzina twojej modlitwy moz e 
ocalic  ludzkie z ycie! Modlimy się codziennie 

przy klinice aborcyjnej w Mississauga,  
pomiędzy 7:00. a 19:00,  

do dnia 31 paz dziernika włącznie.  
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! 
 

 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 wspieranie 
pracowników pierwszej linii 

 
Podczas pandemii pracownicy pierwszej 

linii pracowali niestrudzenie  
każdego dnia.  

Oni nas wspierają, a kto wspiera ich? 
 

Agencje Catholic Family Services służyły 
wielu osobom, które znajdowały się na 

pierwszej linii frontu podczas pandemii, 
zapewniając im doradztwo i wsparcie. 

Twój datek na rzecz ShareLife pomaga im 
radzić sobie ze stresem  

i lękiem związanym z  
narażeniem na chorobę. 

 
31 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,  
jesienne, juz  od przyszłego poniedziałku,  

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

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  

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.  
 

Spotkanie Franciszkanów Świeckich  
odbędzie się w tą niedzielę,  

10 października, o godzinie 14:00,  
w salce Brata  Antoniego.  

WAŻNE! 
Począwszy od soboty, 16 paz dziernika,  

Ministranci rozpoczynają sprzedaz  zniczy,  
po Mszy s więtej , z garaz u,  

przy parkingu  

Daty, zapisy, spotkania  

Ministranci  

Franciszkanie Świeccy  

RCIA 

Kursy Przedmałżeńskie 

Intencja papieska  
na miesiąc październik  

 
Pauline Maria Ozga 

córka Marii i Edwarda 
& Michael Sromek syn Alicji i Ted ‘a 

  
Maria Elizabeth Ann Bautista 

córka Cynthii i Ibarra 
& Jakub Adam Szewczyk syn Krystyny i Adama 

 
 

Śluby 

Spotkanie Grupy Korona Pasyjna  
odbędzie się w piątek,  

15 paz dziernika, po Mszy S więtej  
wieczornej, w Sali Ojca Bąka  


