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INTENCJE MSZALNE             SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 17, 10-16) 
Uboga wdowa karmi Eliasza  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.  

 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 9, 24-28) 

Jedyna ofiara Chrystusa  
 

EWANGELIA (Mk 12, 38-44 - dłuższa) 
Wdowi grosz  

                     Dar dany z miłości. 
Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele 
do skarbony, niczego nie brakuje,  
nie ponoszą oni żadnej straty. Natomiast 
uboga wdowa, która wrzuca dwie drobne 
monety, oddaje wszystko, co ma na swoje 
utrzymanie. Jej dar jest dobrowolny.  
Nie ogłasza tego wokół siebie. Tylko Bóg 
widzi jej gest. Jezus z pokorą wdowy  
zestawia pychę i obłudę uczonych  
w Piśmie. I to właśnie uboga, prosta  
kobieta, która wypełnia przykazanie  
miłości Boga, jest prawdziwym nauczy-
cielem. Ona oddaje Mu wszystko i zawie-
rza Jego Opatrzności. Bóg zawsze patrzy 
na nasze serce. Wielkość naszego daru 
wobec Boga zależy od wielkości miłości. 
 
Jezu, przychodzę do Ciebie z tym, co mam 
w sercu. Wejrzyj w nie głęboko. Zobacz, jak 
bardzo Cię kocham. Amen. 

Poniedziałek 8 listopada   

8:00 za śp. Krzysztofa Sobczyńskiego  

19:00 za śp. Zbigniewa Łukanus - rodzina Rafacz 

 za zmarłych z rodziny Kot, Pacheko,  

 i Usinskich  

  

Wtorek 9 listopada  
8:00 za śp. Katarzynę i Bronisława Sitarz - córki 

19:00 za sp. Teresę Kaszewską i Stanisława  

 Niewiadomskiego  

 za sp. Ludmiłę Czorniak - rodzina  

 

Środa 10 listopada   

8:00 za zmarłych z rodzin Kawa i Rzepa  

 za śp. Olgę i Kazimierza Kowalczuk  

 - córka z rodziną  

19:00 Intencje Zbiorowe    

 

Czwartek 11 listopada   

Świętego Marcina  
Remembrance Day 

8:00 za śp. Władysławę i Jana Cabaj -  

 syn z rodziną  

19:00 za zmarłych z rodziny Horochowski  

 - Teresa z rodziną  

 za śp. Radosława i Ferdynanda  

 Kisielewicz - rodzina  

 

Piątek 12 listopada  

8:00 za zmarłych z rodzin Lewuczk, Baran,  

 Chyjek i Kozak  

19:00 za śp. Józefa Taborowskiego i zmarłych  

 z rodzin Pigiel i Guzda - rodzina  

 za śp. Stanisława Kruszewskiego - córka 

 z mężem  

 

Sobota 13 listopada   

8:00 za śp. Władysława Rak - syn z rodziną 

17:00  za śp. Krystynę Szkilnyk w 12tą rocznicę  

 śmierci - mąż z rodziną 

19:00 za śp. Helenę Graf - córka z rodziną 

 

 

Niedziela 14 listopada   

103 Rocznica  
Niepodległości Polski  

8:00 za śp. Helenę i Jana Kowalewskich 

 - wnuczka  

9:30 za zmarłych z rodzin Stankiewicz,  

 Pyrczak, Depecki i Puchta  

11:00 za parafian i dobrodziejów  

 Święto Niepodległości 
13:00 za śp. Zenona Koczwarę w 10tą rocznicę 

 śmierci - żona   

14:30 za śp. Edwarda Czesak, Danielę 

 i Edwarda Detkiewicz oraz Mirosława  

 Detkiewicza - rodzina  

19:00 za śp. Andrzeja Lipiec oraz Krzysztofa  

 Lipiec w 1szą rocznicę śmierci - rodzina 

Ponad osiemset lat przed Chrystusem prorok Eliasz, odczuwając pragnienie, prosi ubogą wdowę o wodę i chleb. Ona, będąc na skraju nędzy, dzieli się z przybyszem 

resztkami mąki i oliwy. Obecność proroka wyzwoliła w niej pełne zaufanie do Boga, które było zbawienne w skutkach. Wyświadczone dobro nie tylko nie  

pomniejszyło tego, co posiadała, lecz zapewniło dostatek, jakiego się nie spodziewała. Każde dobro, jak chleb, jest podzielne, zaś podzielonego nie ubywa. Pamięć 

o wdowie z Sarepty, położonej w południowym Libanie, została zachowana w księgach świętych, a ona sama stała się wzorem dla ludu Bożego wybrania – Izraela 

i Kościoła. Jej postępowanie stało się narzędziem miłosierdzia i łaskawości, przez które – jak śpiewamy za psalmistą: „Bóg wiary dochowuje na wieki”. Wychodząc 

naprzeciw biedzie i różnym troskom, Bóg zawsze potrzebuje ludzi, którzy wspomagają Go w dziełach miłosierdzia. Ewangelia według św. Marka rozwija dwa wątki. 

Pierwszy to ostrzeżenie przed tymi, którzy – jak niegdyś uczeni w Piśmie – podjęli odpowiedzialność za przekaz i objaśnianie słowa Bożego,  

ale nie idą drogą zalecaną innym. Co więcej, grzesząc pychą, arogancją i chciwością, potrzebują głębokiego nawrócenia. Zupełnie inaczej uboga wdowa: wrzucając do 

skarbony świątynnej ostatni grosz, daje wyraz dobroci i bezgranicznemu zaufaniu Bogu. Widząc jej czyn, Jezus stawia ją za wzór swoim uczniom, a więc i nam,  

oraz wskazuje, na czym polega jej heroizm: „Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała  

na swe utrzymanie”. Hojność w niedostatku – oto przykład dla wyznawców Chrystusa, który przypomina nam trwałą wartość zawierzenia Bogu.  

 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  

 

Alice Lily Boczula 
córka Anny i Konrada  

 
Alexander Leo Danescu  

syn Ireny i Liviu   
 

Gia Scarponcini Fornaro  
córka Katarzyny i Anthony ’ ego  

 
Emma Nicole Karp  

córka Anity i Wojciecha   
 

Nikodem Pacyna  
syn Anny i Mateusza  

 
Nicholas Lourenco Prus  
syn Vanessy i Michael ’a   

 
 
 

Intencja papieska  
na miesiąc listopad  

Śluby 

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  

Tej niedzieli, Rycerze Kolumba  
będą rozprowadzac  Roses for Life  

( Ro z e dla Ż 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.   

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. 

Anna Elżbieta Śmieciuch  
córka Jo zefy i Edwarda 

& Konrad Kamil Boczula  
syn  Leokadii i Żbigniewa  

 
 

Z soboty na niedzielę, 6/7 listopada 
następuje zmiana czasu  

z letniego na zimowy- 
Cofamy zegarki godzinę w tył. 

Ś więto Niepodległos ci 
obchodzic  będziemy w niedzielę,  
14go listopada i w związku z tym 

 
Kongres Polonii Kanadyjskiej  

Okręg Mississauga  
 

organizuje uroczystos ci z okazji  
103ej  rocznicy Niepodległości Polski  

i „Remembrance Day”,  
właśnie 14go listopada, 2021. 

 
Uroczystos ci rozpoczną się  

o godzinie 11:00 Mszą Świętą   
w parafii Św. Maksymilian Kolbe.  
Po Mszy Ś więtej, będzie przemarsz  

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

gdzie odbędzie się kro tka uroczystos c , 
włącznie z ods piewaniem hymno w, 

kro tkimi przemo wieniami  
i składaniem wien co w.  

 
Serdecznie zapraszamy całą Polonię!  

 
 

103 Rocznica  
Niepodległości Polski  

Ministranci - Zapisy  

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, 7go listopada,  
Młodziez  zaprasza na  

Rogale Ś więtego Marcina  
po Mszach Ś więtych,  

w garaz u, na parkingu naszego kos cioła. 
ŻAPRAŚŻAMY i Ż YCŻYMY ŚMACŻNEGO! 


