SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 53, 10-11)
Cena zbawienia
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22)
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 4, 14-16)
Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa
EWANGELIA (Mk 10, 35-45 - dłuższa)
Przełożeństwo jest służbą
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Mistrz z Nazaretu miał prawo być głęboko rozczarowany swoimi uczniami. Wygląda na to, że nic nie zrozumieli z Jego nauk.
Jakub i Jan kombinują, jak tu zapewnić sobie pierwsze miejsca. Inni mają im to za złe. Apostołowie zaczynają się kłócić. Kto większy, kto lepszy itd.
grzesznym ludziom. A skoro tak, to we wspólnocie uczniów Chrystusa, w Kościele, jest miejsce także dla nas, słabych i grzesznych. Bóg powołuje człowieka do
świętości. Syn Boży umarł na krzyżu i zmartwychwstał, a Duch Święty został posłany do naszych serc właśnie po to, abyśmy byli święci, czyli radośnie zjednoczeni
z Trójcą Świętą na wieki. Ale zarazem Bóg jest wobec nas cierpliwy. Widzi naszą niewierność, ciągłe upadki w te same grzechy, ale nas nie odrzuca. Bo Bóg brzydzi
się grzechem, ale kocha człowieka. W czasie największej próby, kiedy Jezus zostaje aresztowany i ukrzyżowany, wydaje się, że Jego uczniowie całkowicie zawiedli.

ROZWAŻANIE

Spotyka się z nimi już jako Zmartwychwstały. Naucza, cierpliwie tłumaczy. A po swoim Wniebowstąpieniu posyła obiecanego Ducha. I wreszcie się udaje.

Zmień kierunek działania
Uczniowie Jakub i Jan są wierni, swoją
przyszłość wiążą ze swoim Mistrzem.
Mają zapał, są ambitni, pragną władzy.
To nic złego. Tyle tylko, że myślą w kategoriach czysto ludzkich. Jezus zaprasza
nas, abyśmy Mu towarzyszyli i potrzebuje
zapału ludzi, ale w dziele odkupienia.
Uczniowie, których powołał Jezus, nie są
doskonali. My też jesteśmy słabi. Ale gdy
powierzymy Mu swoje życie, On nas
umocni. Zmieni kierunek naszej energii –
staniemy się ludźmi gotowymi do poświęceń, do ofiar, ludźmi pragnącymi mieć
udział w Jego zmartwychwstaniu.

gdybyśmy byli bardziej cierpliwi! Nie gońmy zatem za pierwszymi miejscami, ale prośmy Jezusa o dar bycia cierpliwymi.

Intencja papieska
na miesiąc październik
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.

UWAGA UWAGA UWAGA !!
Rodzina Różańca Świętego zaprasza
chętne osoby, w swoje szeregi.
W Różach Różańcowych
są wolne miejsca i chętni
mogą się zapisać, w tą niedzielę,
po każdej Mszy Świętej, przy stoliku,
przy wejściu do kościoła.

Zapraszamy
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A jednak ta scena może być dla nas pocieszająca – m.in. dlatego, że pokazuje nam, iż Jezus oferuje swoją bliskość nie jakimś herosom cnót wszelakich, ale słabym,

Przestraszeni uciekli. Nic nie rozumieją. W najlepszym przypadku mówią: „A myśmy się spodziewali...”. A jednak Jezus raz jeszcze ich gromadzi.

Jezu, dotknij mnie, przemień moje serce,
abym swój zapał wykorzystał na służbę
dla Ciebie. Amen.
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Oby z doświadczenia cierpliwości Jezusa zrodziła się w nas cierpliwość wobec innych. Ileż niepotrzebnych konfliktów udałoby się uniknąć,

Chrzty

Pro Life Zaprasza

Tessa Zoey Belchior
córka Justyny i Christopher ’a

Dołącz do nas!
Trwa akcja 40 dni dla życia,
ktora jest międzynarodowym łancuchem
modlitwy w obronie zycia nienarodzonych.
Nawet jedna godzina twojej modlitwy moze
ocalic ludzkie zycie!
Modlimy się codziennie
przy klinice aborcyjnej w Mississauga,
pomiędzy 7:00. a 19:00,
do dnia 31 października włącznie.
Nasza Parafia jest zaproszona, aby w sposob
szczegolny modlic się w kazdą sobotę.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie:
www.40daysforlife.com/mississauga

Leo Da Silva
syn Susan i Derek ’a
Ella Drozd
córka Kristiny i Wojciecha
Maximus Krzysiak
syn Anny i Arkadiusza
Noah Mariusz Yung Fook Tang Sak Muk
syn Katarzyny i Yann ‘ a
Casey Thomas Stec
syn Melissy i Casimir ‘ a

Serdecznie zapraszamy!

Ze smutkiem
zawiadamiamy, że
Siostra Alicja Kwiecień
CSSF, która przez wiele
lat pracowała
w naszej parafii,
niosąc nieocenioną
pomoc i wsparcie
polskim rodzinom
na emigracji,
zmarła po ciężkiej chorobie,
w środę wieczorem, w wieku lat 90.
Pamiętajmy o Siostrze Alicji
w naszych modlitwach.
Wieczne Odpoczywanie
Racz Jej Dać Panie,
A Światłość Wiekuista Niechaj Jej Świeci.

Przyłącz się do wspólnej modlitwy.

Share Life

Śluby
Natalie Maj
córka Bernadetty i Rafała
& Dario Medved syn Zeljka ’ i & Damir ‘ a

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.

Jesienny
Kiermasz Książki

Życie wg. ewangelii
poprzez wspieranie
seminarzystów
Musimy modlić się za
dobrych i świętych kapłanów.
Musimy jednak również
upewnić się, że otrzymują oni doskonałą
edukację i formację duchową,
dlatego Twój dar na rzecz ShareLife
wspiera St. Augustine's Seminary.
Przyszłość naszego Kościoła i niezbędna
opieka duszpasterska zapewniana
przez naszych kapłanów
zależy od naszej hojności.
31 października
jest kolejną niedzielą ShareLife.
Prosimy o hojne datki podczas
specjalnej zbiórki lub w dowolnej chwili
na stronie sharelife.org.

Kopertki na Wypominki
Już niebawem
miesiąc listopad, który jest czasem
modlitwy za wszystkich zmarłych.
1go listopada, Wszystkich Świętych,
jest dniem radości, a nie żałoby.
Kościół katolicki, w tym dniu, uroczyście
świętuje znanych i anonimowych,
dawnych i współczesnych świętych.
Drugiego listopada, Kościół
obchodzi wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych.
W naszej pamięci przywołujemy tych,
którzy odeszli do domu Ojca: rodziców,
rodzeństwo, krewnych, przyjaciół,
kapłanów, sąsiadów i tych wszystkich,
których poznaliśmy w naszym życiu i
mamy wobec nich dług wdzięczności.
Czynimy to, aby modlić się za nich
polecając ich Bożemu Miłosierdziu.
Oprócz naszej prywatnej modlitwy i
zamawianych Mszy świętych, w Kościele,
istnieje od 993 r., tradycja Wypominek.
Święty Jan Paweł II nauczał,
że „Modlitwa za zmarłych
jest ważną powinnością, bowiem
nawet jeśli odeszli w łasce i
w przyjaźni z Bogiem,
być może potrzebują jeszcze ostatniego
oczyszczenia, by dostąpić radości nieba".
Kopertki na Wypominki znajdują się
w korytarzu kościoła, a wrzucać je
będziemy, jak co roku,
do specjalnej skrzyni.
WAŻNE!
Począwszy od soboty,
16 października,
Ministranci rozpoczynają
sprzedaz zniczy,
po Mszy swiętej , z garazu,
przy parkingu
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Poniedziałek 18 października
za śp. Marię Derecką w 6 rocznicę śmierci
- córka z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
z prośbą o opiekę Matki Bożej i
dary Ducha Świętego dla Małgorzaty,
Moniki i Krzysztofa - mama
za śp. Łucję, Tadeusza i Romana
Powałowskich oraz Jakuba Głowińskiego
- rodzina
Wtorek 19 października
za śp. Zofię Bazan - siostra Teresa
z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
za śp. Henryka Sobieraj - córka z rodziną
za sp. Czesława Kolanowskiego w 1szą
rocznicę śmierci
Środa 20 października
za śp. Antoninę i Andrzeja Sas - wnuczka
z rodziną
za śp. Andrzeja Tokarz - syn z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Czwartek 21 października
za śp. Annę i Józefa Zając
Nabożeństwo Różańcowe
za zmarłych z rodzin Bogucki i Czarnik
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków
Piątek 22 października
dziękczynna z prośbą o łaskę wiary
i opiekę Matki Bożej dla Grzegorza
z okazji urodzin
Nabożeństwo Różańcowe
dziękczynna z okazji rocznicy ślubu
Eveline i Tadeusza
za zmarłych z rodzin Krawczyk,
Kułakowicz, Chrzanowski i Łojko
Sobota 23 października
za śp. Herminę, Józefa i Jacka Kuś
- córka z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
za śp. Szczepana Bulas w 20tą rocznicę
śmierci
za śp. Marię i Michała Płotnickich - dzieci
Niedziela 24 października
za śp. Józefa Tkacz oraz Janusza
Mogilskiego - żona i siostra
za śp. Stanisława Szewczyka w 6ta
rocznicę śmierci - córka Maria z rodziną
dziękczynna w intencji Ojca Jacka
Nosowicza OMI z okazji urodzin
za śp. rodziców; Reginę i Tadeusza
Krzyszewskich oraz śp. Ewę i Tadeusza
Słodzińskich - dzieci i wnuki
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie
oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata
dla rodziny Panus
Nabożeństwo Różańcowe
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże dla Iwony
i Piotra z okazji 28 rocznicy ślubu
Komunię Świętą
nadal przyjmujemy na rękę.
Prosimy przestrzegać
przepisów sanitarnych
w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji

