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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 6, 2-6) 
Będziesz miłował Boga z całego serca 

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab) 
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 7, 23-28) 

Nieprzemijające kapłaństwo  
 

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) 
Największe przykazanie  

                     Co to znaczy miłować 
Dziś Jezus mówi o miłości, miłości Boga i 
bliźniego. Miłość jest jedna. O tym, czy 
ktoś kocha Boga, świadczy jego postawa 
wobec bliźniego. A jeśli ktoś kocha bliź-
niego, to ma to swoje źródło w miłości do 
Boga. W miłości nie ma miejsca na pół-
środki. Trzeba miłować całym sobą.  
Bóg chce całego serca, umysłu i całej du-
szy. Kocha się bezwarunkowo, w sposób 
nieograniczony i ponad wszystko. Miłość 
polega na oddaniu Bogu całego swojego 
życia, oddania Mu wszystkiego, co się 
posiada, tak jak uboga wdowa, która 
wrzuciła do skarbony wszystko, co miała. 
Wyrazem miłości jest także okazywanie 
szacunku, wierność, służba. Kto kocha, 
ten przestrzega przykazań. Czy jesteśmy 
gotowi na taką miłość? 
 
Boże, naucz mnie prawdziwej miłości, 
abym potrafił kochać Ciebie i bliźnich.  
Amen.  

Poniedziałek 1 listopada   

Wszystkich Świętych  
8:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

10:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

18:30 Różaniec  

19:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

  

Wtorek 2 listopada  
8:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

10:00 za zmarłych seniorów  

17:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

18:30 Różaniec    

19:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

  

Środa 3 listopada   

8:00 za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach  

18:30 Różaniec  

19:00 za zmarłych wspomnianych w 

 wypominkach    

 

Czwartek 4 listopada   

8:00 za śp. Irenę Rembecką - rodzina  

 za zmarłych z rodzin Kopyckich,  

 Wisłockich i Kośnik - rodzina  

18:30 Różaniec  

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo dla nich - Apostolat  

 Złota Róża 

 za śp. Siostrę Mary Alicję Kwiecień 

 

Piątek 5 listopada  

Pierwszy Piątek Miesiąca  
8:00 za zmarłych z rodzin Kurek i Solarz oraz 

 Mirosława Koniecznego - Leszek z rodziną  

10:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo 

 Boże dla mamy Krystyny z okazji 90ych 

 urodzin - rodzina Kosałka  

18:30 Różaniec  

19:00 za śp. Jana Armatowicz w 10tą rocznicę  

 śmierci - rodzina  

 

Sobota 6 listopada   

Pierwsza Sobota Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

17:00  za śp. Janinę w 5tą rocznicę śmierci i  

 Ed ‘ a Wielgus w 4tą rocznicę śmierci 

 i wszystkich zmarłych imigrantów z naszej  

 Parafii 

18:30 Różaniec  

19:00 za zmarłych z rodzin Lech i Pietrzyk  

 - Henryka z rodziną  

 

Niedziela 7 listopada   

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca   

 Świętego  

9:30 za śp. Karola Jarząbek - siostrzenica  

 z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 za śp. Danutę Maciuba w 17tą rocznicę 

 śmierci - koleżanka Grażyna  

14:30 dziękczynna za otrzymane łaski z  

 prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże  

 i dary Ducha Świętego dla całej rodziny  

 z okazji 90 urodzin Stanisławy 

  i 67 urodzin Jarosława  

18:30 Różaniec  

19:00 za śp. Witolda Witarowskiego w rocznicę 

 śmierci - córka z rodziną  

Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego im nie dodaje nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do 

mnie – mówi św. Bernard – przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień”. Myślmy zatem dużo o świętych 

i prośmy ich, by pomogli nam rozpalić wielkie pragnienia, kierujące nas ku Niebu – ku pełni nowego życia w Chrystusie. Wiemy, jak bywamy przygaszeni, stroskani 

i smutni w naszej zwyczajnej, teraz dodatkowo pandemicznej, rzeczywistości. Tymczasem święci mają moc zabierać i przenosić nas w zdecydowanie lepszy świat.  

Gdy ich dokładniej poznajemy, odczuwamy zdumienie i oczarowanie ich sposobem myślenia, wybierania i działania. Oni swe umysły i serca, także wyobraźnię,  

świadomie napełniali „myślami dużymi”, wbrew natrętnym i osaczającym „małym myślątkom”, których diabeł, stary człowiek w nas i marniejąca cywilizacja  

podsuwają tak wiele – bez liku! Myślę, że każdy święty oburącz podpisałby się pod tą trafną maksymą, a zarazem zachętą: „Trzeba przedzierać się ciągle na nowo 

przez małe myślątka, które złoszczą, do myśli dużych, tych, co dodają sił”. Warto to zdanie dobrze rozważyć, zapamiętać, by codziennie inspirowało do czuwania 

i odważnego przedzierania się przez „małe myślątka” (złoszczące, osłabiające, zatrważające...) do „myśli dużych”, dodających sił, otuchy, radości. Oby łaską  

uroczystości Wszystkich Świętych było znów obudzone „marzenie”, by stawać się świętym i móc przynależeć do „wielkiego tłumu, którego nikt nie mógł policzyć, 

z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojącego przed tronem i przed Barankiem”.   

 Komunię Świętą nadal przyjmujemy na rękę.  
Prosimy przestrzegać przepisów sanitarnych  

w kościele i Kaplicy Wieczystej Adoracji 

Intencja papieska na miesiąc  
listopad 2021 

Intencja powszechna:  
Osoby cierpiące na depresję 

 
Módlmy się, aby osoby cierpiące na  
depresję albo ‘burnout’ znajdowały  

u wszystkich wsparcie i światło,  
otwierające na życie.  

Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

Chrzty  

 

Vanessa Victoria Domagała  
co rka Barbary i Damiana  

Pro Life  

Dzis  ostatni dzien  akcji 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 przy klinice aborcyjnej  
w Mississauga,  

pomiędzy 7:00. a 19:00, również dziś. 
Nasza Parafia jest zaproszona,  

aby w ten szczego lny sposo b się modlic . 
 

Serdecznie zapraszamy! 
Przyłącz się do wspólnej modlitwy, 

w ten ostatni, w tym roku,  
dzień 40-dniowej akcji.  

31 października 2021 
 

„Żyj wg. ewangelii”  
niedziela ShareLife 

 
W ten weekend jest nasza ostatnia  

specjalna zbiórka na rzecz  
ShareLife, w tym roku.  

Nasz tegoroczny cel wynosi $115,000  
Do tej pory zebraliśmy $70,000  

Czy pomożesz nam osiągnąć cel? 
 

„Dziękuję pracowitym wolontariuszom 
ShareLife i członkom  

komitetu parafialnego, którzy znaleźli 
innowacyjne sposoby pozyskiwania  

funduszy, w tych trudnych warunkach.  
I dziękuję wszystkim osobom,  

które okazywały solidarność z tymi,  
którzy cierpią, składając ofiarny dar”. 

 
– Kardynał Thomas Collins 

 
Dziś jest ostatnia Niedziela ShareLife,  
w 2021 roku. Prosimy o hojne datki. 

Share Life  

Przypominamy, z e znicze  
zapalac  będziemy tylko przy pomniku  

Ś 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 listopad  

Mariola i Kazimierz Brozda - 42 rocznica;  
Barbara i Krzysztof Polis - 40 rocznica;  
Krystyna i Zdzisław Bogus - 40 rocznica;  
Elz bieta i Kazimierz Podolak - 35 rocznica;  

Śylwia i Śebastian Śzulc - 25 rocznica;  
Monika i Grzegorz Mro zek - 20 rocznica;  

        Rocznicę  
Ślubu Obchodzą  

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 ich ratowaniu 

 
Cały dochód przeznaczony jest  

na Pro - Life.   

Odeszli do Pana  

Radosław Kondziak - lat 42; 
Ewa Konaszenko - lat 42; 
Adam Choczyn ski - lat 60; 
Elz bieta Lebiedz  - lat 64; 

Zbigniew Kondziak - lat 69;  
Daniela Śitkiewicz - lat 73; 
Śtanisław Kulig - lat 74; 
Śtanley Klin - lat 83; 

Roman Jaworski - lat 83; 
Śr. Mary Alicja Kwiecien  - lat 89; 

Emil Jakovac - lat 90; 
Zofia Mossakowska - 100 lat; 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie,  
A światłość wiekuista niechaj Im świeci   

Osoby, które w tym roku nie 
korzystały z kopertek,  
a chciałyby korzystać  

w roku 2022, 
proszone są o kontakt z biurem  

przez email na adres;  
kolbe@kolbe.ca  

lub telefoniczny pod numerem: 
905.848.2420 

Kopertki na rok 2022 

Konkurs Plastyczny pt.:  
„Mój ulubiony Święty’ 

Zapraszamy dzieci w klasach 1-6  
do wzięcia udziału  

w konkursie plastycznym  
pt. „Mój ulubiony Święty.”  

Prace mogą być wykonane dowolną 
techniką, na kartce formatu  

A4 (8 ½”’ x 11”) lub A3 (11” x 17”).  
Prosimy podpisać jaki Święty jest  

przedstawiony na konkursowej pracy.  
Na odwrocie podajemy imię i nazwisko 

dziecka oraz numer telefonu rodzica. 
Gotowe prace konkursowe zostawiamy 

w koszyku, po prawej stronie  
Chrzcielnicy, do 8 listopada.  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie się  

14 listopada, po Mszy świętej,  
o godzinie 13:00. 

Zapraszamy Wszystkie Dzieci  
do udziału w konkursie. 

1.XI. - Biuro Parafialne jest nieczynne; 
3.XI. - nie ma Intencji Zbiorowych;  


