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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 31, 7-9) 
Pan wybawił swój lud 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6) 
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 5, 1-6) 

Chrystus kapłanem na wieki 
 

EWANGELIA (Mk 10, 46b-52) 
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha  

                „Panie, żebym przejrzał.” 
Wiara uzdrawia, daje światło, przejrze-
nie. Warto o tym pamiętać, bo bardzo 
często w życiu duchowym jesteśmy jak 
ten niewidomy pod Jerychem. W chwilach 
trudnych, gdy szukamy Boga, wołamy do 
Niego. Chcemy, by nas usłyszał i pomógł 
nam. Ale świat i inni ludzie próbują  
zagłuszyć i nas, i Boga. Nie chcą, by nasz 
głos dotarł do Niego, aby On mógł odpo-
wiedzieć. Zagłuszają kolorowymi rekla-
mami, a nawet ateistycznymi billboarda-
mi, zakłamując rzeczywistość.  
Tymczasem „żebym przejrzał” dosłownie 
po grecku oznacza: „żebym spojrzał w 
górę”. Te słowa powinny być naszą  
codzienną modlitwą, abyśmy podnieśli 
wzrok, spojrzeli w górę i widzieli Jezusa 
w naszym życiu. 
 
Jezu, pragnę przejrzeć. Chcę widzieć  
lepiej i głębiej. Pragnę patrzeć ku Tobie.  
Amen.  

Poniedziałek 25 października   

8:00 za śp. Barbarę Langowską w 12tą  

 rocznicę śmierci - mąż, córka i syn   

 z rodziną  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Stanisławę i Marka Kopeć - rodzina  

 za śp. Violettę i Marka Nawarkiewicz  

  

Wtorek 26 października   
8:00 za śp. Beatę Degowską w 2gą rocznicę 

 śmierci - rodzice i siostra Arelta z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe    

19:00 za śp. Sabinę w 4tą rocznicę śmierci  

 - Wanda z dziećmi  

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla Ewy  

 i Emilio w 20tą rocznicę ślubu 

  

Środa 27 października   

8:00 za śp. Władysławę i Michała Ilnickich  

 - córka z rodziną  

 za śp. Andrzeja Wasilewskiego - rodzice  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe    

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 28 października   

8:00 za śp. rodziców Lucynę i Bogusława  

 Uleckich w 26 rocznicę śmierci - syn  

 i córka z rodzinami  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Władysława Armatys - żona  

 i córki z rodzinami  

 za śp. Tadeusza Kawa - syn z rodziną 

 

Piątek 29 października 

8:00 za śp. Zofię i Józefa Rosińskich  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Leokadię Szymczyk - córka Jadwiga  

 z mężem  

 za śp. Edwarda Kuziora - żona i rodzina  

 

Sobota 30 października  

8:00 za zmarłych z rodzin Ormaniec i Leśniak  

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00  za śp. Bronisławę Szuber - syn z rodziną 

19:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

 Boże dla rodziny Łukaszczyk - mama  

 

Niedziela 31 października  

8:00 za śp. Aleksandrę Sudoł - syn z rodziną 

9:30 za śp. Stanisława i Marię oraz brata  

 Stanisława Raczywolskich i Mirosława 

 Kraskę 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny  

 Stawiarz  

14:30 za śp. tatę Kazimierza Talarek w 14tą 

 rocznicę śmierci - córka z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. syna Krzysztofa oraz męża  

 Stanisława Jeż - mama, żona i siostra  

 z rodziną 

Wmieszajmy się w tłum ludzi, który ciśnie się na Jezusa u bramy miasta. Zobaczmy niewidomego żebraka przy drodze i wsłuchajmy się w jego przejmujące,  

coraz głośniejsze wołanie. Błaga Jezusa o litość nad sobą. Inni krzyczą, aby umilkł. Spróbujmy wczuć się w nędzny los Bartymeusza. Przypomnijmy sobie sytuacje z 

naszego życia, kiedy czuliśmy się jak żebracy i błagaliśmy o litość nad sobą. Co to było za doświadczenie? Jak wtedy obchodzili się ze nami ludzie? Jak wówczas wy-

glądała nasza modlitwa? Kontemplujmy spotkanie Jezusa z niewidomym. Jezus słyszy krzyk żebraka. Przystaje i każe go przywołać. Zobaczmy reakcję żebraka: zrzu-

ca z siebie płaszcz, zrywa się i przychodzi do Jezusa. Pamiętajmy, że Jezus codziennie przechodzi naszymi drogami. Przystaje przy nas. Pyta o naszą codzienność,  

o to, czego nam potrzeba. Czy Go zauważamy? Czy potrafimy zrywać się jak niewidomy i biec do Niego? Czy żyje w nas uczucie przylgnięcia do Jezusa? 

Wyobraźmy sobie Jezusa, który przywołuje nas i pyta: „Co chcesz, abym Ci uczynił?”. Co chcemy Mu teraz powiedzieć? Co jest naszym największym pragnieniem? 

„Twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 52). Jezus uświadamia nam, jak wielka moc tkwi w naszej wierze. On sam jest zdolny uzdrowić nawet ślepego.  

Nie ma takich schorzeń, którym nie potrafiłby zaradzić. Pyta jednak o naszą wiarę. Od niej uzależnia działanie swojej mocy. 

Czy wierzymy głęboko w Jezusa, który uzdrawia? W serdecznej rozmowie z Jezusem prośmy go o dar silnej wiary.  

Niech to będzie naszą intencją na najbliższy tydzień. Powtarzajmy z ufnością: „Jezu, ulituj się nade mną”. 

 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  

Benjamin Kyle Czesak  
syn Susanny  i Marcina   

 
Maximilian Górniak  

syn Agaty i Piotra  
 

Anastasia Armanda Macedo 
córka Margaret i Brian ’ a   

 
Edward Roman Perkins  

syn Stephanie i Benjamin ’ a  
 

Stefan Robert Stypka 
syn Izabeli i Konrada  

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 października 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! 

Przyłącz się do wspólnej modlitwy. 

Życie wg. ewangelii 
poprzez wspieranie 

społeczności  
osób niesłyszących 

Od początku pandemii wszyscy odczuli-
śmy ból związany z przerwanymi więzia-
mi. Dla społeczności osób niesłyszących 

więzi zerwane przez pandemię są jeszcze 
głębsze. Wiele osób zostało odizolowa-
nych od swoich znajomych i nie mogło 

uzyskać dostępu do programów,  
na których polegali. 

Organizacja Silent Voice działa,  
aby przywrócić te więzi. Ta agencja  

finansowana przez ShareLife jest jedyną 
w okolicy, która oferuje wirtualne  
programy dla dzieci niesłyszących,  

wśród wielu swoich usług w amerykań-
skim języku migowym. Twoje wsparcie 

ShareLife pomaga nawiązać więzi,  
których potrzebujemy,  

aby razem przetrwać pandemię. 
Następna niedziela, 31 października jest 

ostatnią niedzielą ShareLife 2021 r.  
Prosimy o hojne datki podczas specjalnej 
zbiórki lub w dowolnej chwili na stronie 

sharelife.org. 

Share Life  

WAŻNE! Ministranci rozpoczęli juz    
sprzedaz  zniczy, po Mszy s więtej , z garaz u,  
przy parkingu. Przypominamy, z e znicze  
zapalac  będziemy tylko przy pomniku  

S w. Jana Pawła II. Nie wolno ich palic  przy 
Krzyz u oraz pomniku Boz ego Miłosierdzia  
poniewaz  stoją zbyt blisko zabudowan . 

Intencja papieska  
na miesiąc październik  

 
Natalie Maj 

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

 

            Śluby 

Kopertki na Wypominki  

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 wrzucamy je,  

jak co roku,  
 do specjalnej skrzyni przy ołtarzu. 

Rodzina Różańca Świętego zaprasza  
chętne osoby, w swoje szeregi.  

W Różach Różańcowych 
są wolne miejsca i chętni  

mogą się zapisać,  
 

Zapraszamy  
do Wspólnej Modlitwy.    

 

Roses for Life  

W niedzielę, 7 listopada, Rycerze Kolumba  
będą rozprowadzac  Roses for Life  

( Ro z e dla Z ycia ) ,  
przed wejs ciem do kos cioła.  

Celem tej akcji jest uwraz liwienie  
na wartos c  ludzkiego z ycia i wyraz enie  
sprzeciwu wobec zabijania najbardziej  

bezbronnych, nienarodzonych dzieci oraz  
zbio rka funduszy na  pomoc w ratowaniu 

nienarodzonych jeszcze dzieci. 
Cały dochód przeznaczony jest  

na Pro - Life.   

Dziś Niedziela Misyjna  
W 1926 Papież Pius XI ustanowił Niedzielę Misyjną dla całego Kościoła,  

a pierwsza ogólnoświatowa zbiórka Niedzieli Misyjnej miała miejsce  
w październiku 1927. 

Zbiórka Niedzieli Misyjnej jest zawsze zbierana  
w przedostatnią niedzielę miesiąca października. 

 Dzień ten obchodzony jest we wszystkich Kościołach lokalnych jako święto katolicyzmu i 
powszechnej solidarności, aby chrześcijanie na całym świecie  

uznali swoją wspólną odpowiedzialność za ewangelizację świata. 
Prosimy o hojne datki. 

Spotkanie Grupy Misyjnej - czwartek,  
28 października, godzina 20:20, 

 w salce O. Bąka  

Informujemy, że ze względu na obecne restrykcje  
modlitwy na cmentarzach nie odbędą się.  

Zachęcamy do indywidualnego nawiedzania cmentarzy i modlitwy.  

24.X - Urodziny  
Ojca Jacka Nosowicza OMI 

Na dzisiejszą niedzielę, 24 paz dziernika,  
przypadają urodziny   

Ojca Proboszcza Jacka Nosowicza OMI.  
Od całej wspo lnoty parafialnej składamy  
Ojcu najserdeczniejsze z yczenia zdrowia,  

niegasnącego  
entuzjazmu, opieki  

Matki Boz ej  
na kaz dy dzien   

oraz obfitos ci wszelkich 
łask Boz ych  

Sto Lat Ojcze 
Jacku! 


