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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2, 18-24) 
Stworzenie niewiasty  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6) 
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 2, 9-11) 

Chrystus, który uświęca,  
jak i ludzie, którzy mają być uświęceni,  

z Jednego są wszyscy  
 

EWANGELIA (Mk 10, 2-16 - dłuższa) 
Co Bóg złączył,  

tego człowiek niech nie rozdziela  

                       Wielkość wierności 
„Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą” – 
to słowa, które przypominają prawdę o 
związku małżeńskim i jego boskim  
pochodzeniu, o równości mężczyzny i 
kobiety oraz wierności. „Co Bóg złączył,  
człowiek niech nie rozdziela”. Małżeń-
stwo błogosławi sam Bóg. Małżeństwo to 
rzeczywistość duchowa, to sakrament. 
Zawierając związek małżeński, potrzeba 
dojrzałości i wiary. My jesteśmy słabi,  
ale oddawajmy nasze relacje Bogu – i nie 
tylko te małżeńskie – niech On przemie-
nia je swoją miłością i wzmacnia nasze 
nadwątlone siły swoją mocą. On jest  
naszym Bogiem, a my Jego dziećmi. 
 
Jezu, proszę, bądź obecny we wszystkich 
moich relacjach z innymi. Powierzam Ci 
też wszystkie małżeństwa, a szczególnie 
te, które przeżywają kryzys. Amen. 

Poniedziałek 4 października   

8:00 za śp. Wacława Piątas - Anna, Karol  

 i Jacek Boreczek   

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. rodziców Stefanię i Józefa Kuta  

 - córka Halina z rodziną 

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny  

 Górecki   

 

Wtorek 5 października   
8:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże  

 i dary Ducha Świętego dla Jakuba i  

 Gabriela 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe    

19:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i zdrowie dla rodzin Vilkas  

 i Jankowski  

 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o dalsze błogosławieństwo Boże dla  

 rodzin Bielawski, Buczkowicz, Koenig,  

 Maciąg, Oliver, Rowiński i Shirinian   

  

Środa 6 października   

8:00 za śp. Krystynę Kocjan w 3cią rocznicę  

 śmierci oraz zmarłych rodziców; Marię 

 i Wacława Czarenko - mąż i syn  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe    

19:00 MSZA ŚW. ZBIOROWA  

 

Czwartek 7 października   

8:00 za śp. Pelagię i Romana Wojewódka  

 - rodzina Misiewicz  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Małgorzatę Motyka - mąż z dziećmi  

 za śp. Irenę Górską oraz Genowefę  

 i Zdzisława Leszczyńskich - rodzina  

 

Piątek 8 października 

8:00 za sp. tatę Stanisława Jarząbka - syn  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 z prośbą o błogosławieństwo Boże 

 dla Magdaleny z okazji urodzin  

 za śp. Stanisława Gdyczyńskiego  

 - żona i dzieci  

 

Sobota 9 października  

8:00 za śp. Marię, Wincentego i Andrzeja  

 Butrym oraz Stanisława Klisowskiego  

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00  za śp. Genowefę i Michael ’a Koltowski 

 - dzieci   

19:00 za śp. tatę Emila Grobarczyk - córka  

 z rodziną 

 

Niedziela 10 października  

8:00 za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki 

 - syn  

9:30 za zmarłych z rodziny Olszańskich  

 i Wachowskich - rodzina  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Zdzisława Jaremko w 8mą rocznicę 

 śmierci oraz za zmarłych z rodzin Jaremko 

 i Niedużak - rodzina  

14:30 za śp. Antoniego Kanię w 11 rocznicę  

 śmierci i rodziców z obojga stron  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Marka Król - Magda z dziećmi oraz  

 rodzina i przyjaciele  

Dzisiejszy urywek z Księgi Rodzaju jest drugim z kolei w tej księdze opisem stworzenia pierwszej pary ludzkiej, bardzo różnym w stylu od pierwszego (1,26–31).  

Obrazowość dokumentu, z którego pochodzi dzisiejszy opis, na pierwszy rzut oka jakby naiwna, zawiera w rzeczywistości nieoczekiwaną głębię doktrynalną.  

Trzeba tylko ją wydobyć spod dziwnej szaty literackiej. Autor dobitnie chce wykazać, że pierwszy mężczyzna stworzony w otoczeniu pozostałych bardzo rozmaitych 

istot ze świata zwierzęcego jest zupełnie samotny, czego Bóg nie chce. Człowiek góruje nad nimi (por. 1,26), skoro potrafi imieniem określić istotę każdej z nich. 

Stworzenia pierwszej kobiety dokonuje Bóg z ciała pierwszego mężczyzny, z części będącej blisko serca. Adam potrafi ocenić tę więź należycie.  

Zachodzi tutaj po hebrajsku gra słów (isz – iszsza), której brak w naszym: mężczyzna – kobieta.  

Biblia Wujka w ślad za vir – virago Wulgaty ma „mężynę” od „męża”. Końcową refleksję powtórzy Jezus w Ewangelii.  

Jezus przypomina nam, że wybór drogi życia wymaga od nas konsekwencji i wierności. Każde sprzeniewierzenie się powołaniu boleśnie rani,  

jak cudzołóstwo małżonków. Spójrzmy na nasze życiowe powołanie. Czy jesteśmy wierni słowu, które daliśmy Bogu i ludziom?  

W serdecznej modlitwie zbliżmy się do Jezusa jak dzieci. Prośmy go, aby wziął nas w objęcia, położył na nas ręce i nas pobłogosławi.  

Wracajmy do tego obrazu w naszej osobistej modlitwie. Trwajmy w modlitwie serca: „Jezu, powierzamy Ci całą naszą kruchość!”.  

 
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  

Charlotte April Breston 
córka Anny i Ryan ’ a  

 
Everett Edmund Kiernan  

syn Monici i Jeffrey ‘ a  
 

Leonidas Kotsalis  
syn Patricii  i Chris ’a   

 
Olivia Nawrot Konopka  

córka Agnieszki i Sławomira    
 

Isla Emerson Sheppard  
córka Eweliny i Darryl ‘a  

 
Emma Victoria Smith 
córka Moniki i Martina   

 
Julian Świeżak  

syn Katarzyny i Szymona  
 

Antoni Jan Tomaszewski  
syn Agnieszki i Konrada  

Grupa Pro-Life zaprasza ro wniez   
w tą 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 

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! 

 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.  

„Żyj wg. ewangelii” niedziela ShareLife 
 

Dziś jest nasza trzecia zbiórka na rzecz  
ShareLife. W tym roku nasz cel wynosi   

$115,000.  
Do tej pory zebraliśmy $64,495. 

 

Zachęcamy do przekazywania datków 
podczas tej specjalnej zbiórki,  

w ten weekend. Możesz również  
przekazać darowiznę online za  

pośrednictwem strony sharelife.org.  
W ten sposób naprawdę zmieniasz życie  

biednych i zmarginalizowanych  
członków naszej społeczności. 

 
Datki można ofiarować  

przez naszą stronę parafialną: 
www.kolbe.ca   ,  

 lub wrzuć w kopercie do koszyka.  
W razie jakichkolwiek pytań  

dotyczących datków z wstępną autoryzacją 
prosimy o kontakt z ShareLife, pod adresem 

slife@archtoronto.org  
lub numerem telefonu 416-934-3411. 

 

Dziś jest niedziela 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,  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z  

Biurem Parafialnym 
Kurs RCIA rozpocznie się  
w s rodę, 13go paz dziernika  

W tą niedzielę 3 października,  
grupa Pro-Life zaprasza do wsparcia  
akcji  'Change for Life'. Buteleczki będą  
rozdawane po wszystkich Mszach S w.  

Wasze drobne ofiary wrzucane do tych ‘skarbonek 
z ycia’ umoz liwią organizację wielu inicjatyw pro-

mujących 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.    

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 niedzielę,  

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

WAŻNE! 
Spotkanie Ministranto w i ich rodzin  

odbędzie się w niedzielę,  
3 paz dziernika, o godzinie 16:00, 

w Sali Parafialnej.   

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 


