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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Dn 12, 1-3) 
Zmartwychwstanie  

w czasach ostatecznych 
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11) 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.  
 

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 10, 11-14. 18) 
Skuteczność ofiary Chrystusa  

 
EWANGELIA (Mk 13, 24-32) 

Sąd ostateczny  

            Gotowość naszego pokolenia  
                       na przyjście Pana 
Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i 
zbliżającym się końcu świata, ogarnia nas 
lęk i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia 
mówi o końcu świata i przyszłych wyda-
rzeniach. Pierwsze przyjście Pana dzie-
jów i historii dokonało się w pokorze i 
uniżeniu, przy drugim Pan objawi się w 
chwale. Nie wiemy, kiedy to nastąpi,  
dlatego Jezus prosi, byśmy byli w ciągłej 
gotowości. Bóg pragnie, aby nasze serca 
zawsze były otwarte. Pozostawił nam 
czas, by się nawrócić, wyznać grzechy i 
pojednać się z Nim, z innymi i ze sobą. 
 
Jezu, pragnę, aby moje serce było zawsze 
gotowe na Twoje przyjście. Ty jesteś  
Panem historii i dziejów. Ty jesteś Panem 
mojego życia.  Amen.  

Poniedziałek 15 listopada   

8:00 za śp. Stanisława Nowak - syn z rodziną  

19:00 za śp. Stanisława Lewandowskiego  

 w 4tą rocznicę śmierci  

 za śp. Mariannę i Stanisława Dybałów  

  

Wtorek 16 listopada  
8:00 za śp. Tomasza Ujdę - mama 

19:00 za śp. Margaret i Joseph ‘a Budzińskich  

 - Helena i Ricky 

 za zmarłych dziadków z rodzin  

 Kołodziejczak i Siuda  

 

Środa 17 listopada   

8:00 za zmarłych z rodzin Szkilnyk, Smolak i  

 Prochowski  

 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 Błogosławieństwo Boże i opiekę  

 Matki Bożej dla Heleny z okazji urodzin  

19:00 Intencje Zbiorowe    

 

Czwartek 18 listopada   

8:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha  

 Świętego dla Aleksandra Miodrag  

 z okazji 6ych urodzin - rodzice  

19:00 za śp. Alojzego, Milan i Józefa Wiśniowski  

 - syn z rodziną  

 za zmarłych rodziców Helenę i  

 Władysława - syn z rodziną 

 

Piątek 19 listopada  

8:00 za śp. Tadeusza Biały - syn z rodziną 

19:00 za śp. Natalię i Henryka Miłkowskich  

 za śp. Olgę Panasiewicz  

 

Sobota 20 listopada   

8:00 za śp. Michała Puzio - córka z rodziną 

17:00  dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla Maxima 

 z okazji 14ych urodzin 

19:00 za śp. Zofię i Henryka Kaczmarczyk,  

 Kazimierę i Zenona Kozłowskich  

 oraz zmarłych z rodzin Kucharczyk,  

 Kucharski, Kozłowski i Przybysz  

 

Niedziela 21 listopada  

Chrystusa Króla Wszechświata   
8:00 za śp. Janinę Dobosz w 13tą rocznicę  

 śmierci  

9:30 za śp. Marię i Daniela Pawluch - syn  

 z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  
13:00 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla całej rodziny z okazji 50ych 

 urodzin Adama - rodzice  

14:30 dziękczynna z prośbą o dalsze  

 błogosławieństwo Boże dla Anny  

 i Stanisława w 30tą rocznicę ślubu  

 - córki  

19:00 za śp. Mieczysława Cieśla w 2gą rocznicę  

 śmierci  

Koniec jawi się jako początek, wypełnienie się dziejów, nastanie „nowego nieba i nowej ziemi”. Jezus Chrystus, „złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy”,  

już zwyciężył świat. Ale historia świata jeszcze się toczy, a wraz z nią pleni się zło. Ono już przegrało, lecz tym bardziej próbuje zawładnąć światem. W pierwszym 

czytaniu mowa jest, że nastąpi ucisk, „jakiego nie było, odkąd narody powstały”. Ludzkość przeszła przez okropieństwa XX-wiecznych totalitaryzmów. Być może 

czekają nas jeszcze gorsze czasy, ale ostatnie słowo należy do Chrystusa, Syna Człowieczego, przed którym każdy stanie. I nie dopiero na końcu świata, ale po swej 

śmierci. A to perspektywa w gruncie rzeczy nieodległa. Bo ileż lat życia nam pozostało? Ta perspektywa nie powinna przejmować nas lękiem, ale Bożą bojaźnią.  

Lęk paraliżuje i skupia na sobie samym. Bojaźń Boża natomiast każe nam patrzeć na Boga w postawie zaufania, której uczy nas psalmista: „Strzeż mnie, o Boże,  

Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem”. Tak! Naszym przeznaczeniem jest spotkanie z Chrystusem. Nie grób i unicestwienie na wieki, ale wieczne 

szczęście. Postawa zaufania z jednej strony oznacza pewną bierność wobec tego, komu zaufaliśmy, ale z drugiej – wskazuje także na aktywność. „Czuwajcie i módlcie 

się w każdym czasie” – śpiewamy w aklamacji przed Ewangelią. Czuwać to – jak nauczał Jan Paweł II – być człowiekiem sumienia, a człowiek sumienia jest gotowy 

w każdej chwili stanąć przed Bogiem. W tej drodze wspomagają nas aniołowie. Zaistnieliśmy nie tylko, by lepiej lub gorzej przeżyć 70, 80 lat. 

 Bóg stworzył nas dla siebie. Nasza śmierć ma być zatem wejściem do nowego życia.  

 
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  

 

Noah Alexander Doroszko  
syn Alexandry  

 
 
 

Intencja papieska  
na miesiąc listopad  

Rodzina Różańca Świętego zaprasza  
chętne osoby, w swoje szeregi.  

W Różach Różańcowych 
są wolne miejsca i chętni  

mogą się zapisać,  
 

Zapraszamy  
do Wspólnej Modlitwy.    

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’ 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród odbędzie się w tą niedzielę,  

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

Zapraszamy Wszystkie Dzieci. 

W tą niedzielę obchodzimy uroczyś cie 
Ś więto Niepodległoś ci 

 
Kongres Polonii Kanadyjskiej  

Okręg Mississauga  
 

organizuje uroczyśtoś ci z okazji  
103ej  rocznicy Niepodległości Polski  

i „Remembrance Day. 
 

Uroczyśtoś ci rozpoczną śię  
o godzinie 11:00 Mszą Świętą   

w parafii Św. Maksymilian Kolbe.  
Po Mśzy Ś więtej, będzie przemarśz  

pod Pomnik Patrioty przy  
Centrum Kultury im. Jana Pawła II,  

gdzie odbędzie śię kro tka uroczyśtoś c , 
włącznie z odś piewaniem hymno w, 

kro tkimi przemo wieniami  
i śkładaniem wien co w.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy  
całą Polonię!  

 

103 Rocznica  
Niepodległości Polski  

Chętni kandydaci proszeni są  
o odebranie formy rejestracyjnej  

z zakrystii, wypełnienie jej  
i zwrot do któregokolwiek  

z księży,  
Przyjdź i dołącz do  

naszej grupy ministrantów. 

W tą niedzielę,  
zbieramy ofiarę na  

Shepherd’ s Trust Collection.  
Jest to składka przeznaczona na  

Fundusz Emerytalny Księży,  
którzy zazwyczaj pracują  

do 75go roku życia.  
Wielu z nich  

już wcześniej potrzebuje opieki.  
Przez tę ofiarę okażmy wdzięczność, 

tym, którzy przez całe życie 
wytrwale pracowali dla naszego  

dobra duchowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkie Bóg Zapłać  
za Waszą Ofiarność! 

Shepherd 's Trust  

Prośba o Wsparcie  

Gdy powstał nasz kościół,  
kolejnym projektem, a właściwie   

marzeniem O. Stanisława Bąka OMI, 
ówczesnego proboszcza naszej parafii, 

była budowa polonijnego centrum kultury, 
gdzie mogliby spotykać się wszyscy,  

dla których język i dziedzictwo kulturowe 
naszych przodków, są ważne i niezbędne,  

w kultywowaniu naszych tradycji i polskości 
z dala od naszej ojczyzny.  

Dzięki ofiarności i pomocy wielu  
- część tych osób jest jeszcze z nami -  

wybudowano  
Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II.  

Teraz, po prawie 30 latach działalnoś ci,  
po po łtora roku bez dochodo w,  
po wymianie cieknącego dachu,  

po opuśzczeniu przez wynajmujących lokale - 
m.in. Polśka Kaśa Kredytowa,  

Centrum znalazło śię w trudnej śytuacji.  
Zaciągnięty kredyt na dach  
i konieczne kolejne remonty,  

śtawiają pod znakiem zapytania  
dłuz śze funkcjonowanie tego, 
jakz e waz nego dla naś, miejśca.  

Zwracamy śię zatem  
z gorącą proś bą do wśzyśtkich,  
dla kto rych polśkie korzenie i 

polśkie dziedzictwo kulturowe śą  
iśtotnymi i wartymi zachowania  

dla naś i naśzych dzieci.  

Prosimy; pomóżcie! 
Nie pozwo lmy, aby naśze Centrum  
podzieliło lośy innych tego typu  

polonijnych obiekto w.  
W dwie niedziele,  

21 i 28 listopada bieżącego roku, 
członkowie Fundacji Makśymiliana Kolbe  

będą mieli dyz ury w holu budynku Centrum.  
Przyjdźcie porozmawiać i wesprzeć nas,  

Gorąco Zapraszamy.  
Za wpłaty od $50 dolaro w w go rę  
otrzymacie Pan śtwo pokwitowanie  

do odpiśu podatkowego. 
Każde Wasze Wsparcie  

będzie dla naszego Centrum bezcenne.  

Ministranci  

"Commitment Mass,"  
dla młodzieży przygotowującej się  

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania,  
będzie miała miejsce za tydzień,  

w niedzielę, 21 listopada, 
 o godzinie 9:30.  


