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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 32, 7-11. 13-14) 
Bóg przebacza grzesznemu ludowi  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19) 
Wstanę i wrócę do mojego ojca 

 
DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 1, 12-17) 

Chrystus przyszedł na świat  
zbawić grzeszników  

 
EWANGELIA (Łk 15, 1-32) 

Radość z nawrócenia grzesznika  
  

Poniedziałek 12 września 

Najświętszego Imienia Maryi 

8:00 za dusze w czyśćcu cierpiące - Wiesława 

19:00 za śp. Michalinę, Aleksandra, Zygmunta, 

 Mieczysława Lisek oraz Aleksandrę 

 Zarzeczną 

 za śp. Mariannę i Jana Deptuła - siostra  

 z rodziną 

 

Wtorek 13 września 

Św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła 

8:00 za śp. Leokadię Świerz  

19:00 za śp. Christopher’a Motyka - Bonnie, 

 Leslie, Angelique z rodzinami 

 za śp. Barbarę Żyła (1 rocznica) - córka 

 z rodziną 

 

Środa 14 września 

Podwyższenia Krzyża Świętego 

8:00 za śp. Annę Olszewską - syn i wnuczka 

 z prośbą o zgodę, miłość i jedność 

 w rodzinie - Elżbieta 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 15 września  
Matki Boskiej Bolesnej 

8:00 za śp. Stefanię i Wacława Sadowskich 

 za śp. ojca Stanisława Bąka OMI  

19:00 za śp. Edwarda Kuziora (14 rocznica) 

 - córka Wiesława 

 za śp. siostrę Reginę i brata Eugeniusza 

  z rodzinami - siostra Bolesława 

 
Piątek 16 września 

Św. Korneliusza,Papieża i Cypriana,bp, męczenników 
8:00 za śp. Helenę Guzik - syn z rodziną 

19:00 za śp. Wandę i Romana Kanotopskich 

 oraz Barbarę, Jana i Krzysztofa Witka - 

 rodzina Machockich 

 za śp. Józefa Pliszka - syn z rodziną  

 
Sobota 17 września 

Św. Roberta Bellarmina, biskupa i Doktora Kościoła 
8:00 za śp. Stanisławę i Michała Kular oraz 

 Irenę Grzęda 

17:00 za śp. Jadwigę Koczorowską - córka z 

 rodziną 

19:00 za śp. Edwarda Długokręckiego - żona  

 z dziećmi i wnukami 

 
Niedziela 18 września 

8:00 za śp. Marię Krawczycką (20 rocznica)  

 - chrześniak 

9:30 dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu 

 Krystyny i  Stanisława Reitmeier  

11:00 za parafian i dobrodziejów 

13:00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Joanny i Marka w 20 rocznicę 

 ślubu  

14:30 za śp. Edwarda Kuziora (14 rocznica)  

19:00 za śp. Rozalię Gabiga  

 

Intencja papieska  
na miesiąc wrzesień 2022  

 
O zniesienie kary śmierci 

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi 
w nienaruszalność i godność osoby,  
została zniesiona w ustawodawstwie 

wszystkich państw świata.  

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypominamy, z e intencje na 

 Mszę s w. z intencjami zbiorowymi  
podajemy telefonicznie  

905.848.2420 
Ofiarę moz na złoz yc  w kopertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” 
podczas niedzielnej Mszy Ś w. lub  

składając do skarbony przy wejs ciu  
do biura parafialnego.  

        Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!       

Chrzty 
Scarlet Avery Stone i Liam Ardyn Stone 

córka i syn Katarzyny i Śtephen’a 
 

Mila Paula Rogers 
córka Isabel i Quade’a 

 
Krystyna Mularski 

córka Agaty i Michała 

Nabożeństwo Fatimskie  
Wtorek 13 września 

Naboz en stwo Fatimskie z procesją  
do Ogrodu Ro z an cowego  

05.08.2022 - 11.09.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.48 

Poniedziałek, 12 września 
Grupa Pro Life zaprasza do  

wspo lnej modlitwy  
po wieczornej Mszy Ś więtej  
 

Na KAWĘ i PĄCZKI  
Zaprasza młodziez   

wyjez dzająca na ŚDM 

Poszukiwanie człowieka 
 
Piętnasty rozdział Ewangelii według 
św. Łukasza to naprawdę epicentrum 
nauczania Jezusa Chrystusa.  
Przypowieść o miłosiernym Bogu  
i dwóch marnotrawnych synach  
poprzedzona została dwoma  
opowieściami. W pierwszej  
zagubiona owca ucieka daleko od  
domu i trzeba jej tam szukać.  
W drugiej zagubiona drachma zgubiła 
się w środku, nie ma sensu wychodzić 
na zewnątrz, by jej szukać. Młodszy 
syn ucieka w dalekie krainy, starszy 
pozostaje w domu, lecz jest tak samo 
zgubiony. Młodszy to owca, starszy to 
drachma. Wszystkie trzy  
przypowieści kończą się ucztą.  
Odnalezienie samego siebie w tym 
potrójnym tekście nie stanowi  
żadnego problemu. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś poszuki-
waczem człowieka i zdecydowałeś się 
odnaleźć mnie, niezależnie od tego, czy 
zgubiłem się w dalekich krainach, czy 
wewnątrz Kościoła. Ty żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.  

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs Przedmałz en ski dla par, kto re nigdy nie 
zawarły związku małz en skiego, rozpocznie 
się w paz dzierniku i będzie miał miejsce  

w sali parafialnej przez 7 kolejnych  
poniedziałko w o godzinie 20:00.  
Obecnos c  na wszystkich zajęciach  

obowiązkowa. Rejestracja: (905) 848-2420. 
  

Kurs Przedmałz en ski dla par wstępujących  
w kolejny związek małz en ski prowadzony 

jest przez Catholic Family Śervices.  
Śzczego łowe informacje na  

stronie www.cfstoronto.com. 

KATECHEZA 
Zapisy na katechezę przygotowującą  

do przyjęcia Pierwszej Komunii Ś więtej  
(klasa 2) i Bierzmowania (klasa 7) będą  
miały miejsce w sali parafialnej w dniach: 

Niedziela, 11 września od 9:00 do 15:30  
Poniedziałek, 12 września od 18:00 do 20:00 

Wtorek, 13 września od 18:00 do 20:00 
 

- Forma Rejestracyjna  
(dostępna na stronie internetowej parafii) 

- Media Release Form  
(dostępna na stronie internetowej parafii) 

- kopia Aktu Chrztu dziecka  
(nawet jes li dziecko było ochrzczone  

w naszej parafii) 
$100 (czek lub goto wka) 

Daty uroczystości: 
 Pierwsza Komunia Ś w.—maj 2023 

Bierzmowanie - wiosna 2023 
 

Zapisy na Katechezę Dobrego Pasterza 
(dzieci w wieku 3-5 lat) oraz do cho rku  

Jubileusz 2000 odbywają się w tych  
samych dniach i godzinach. 

 
ZAPRASZAMY 

 Zespół Radość-Joy   
           ZAPISY 
 

środa, 7 i 14 września  
godzina 18:30-19:30 –grupa młodsza: 

- pro ba normalna dla wracających 
 

środa, 7 i 14 września  
godzina19:40-20:30 - grupa średnia 

- pro ba normalna dla wracających 
 

czwartek ,8 września 
godzina 19:30-21:00 - grupa starsza  

- pro ba normalna dla wracających 
 

Zapisy i pro by odbywają się 
 w Śali Parafialnej 

ZAPRASZAMY ! 

RONCESVALLES POLISH FESTIVAL 
Sobota - Niedziela  

17 - 18 września 2022  
 

Zapraszamy wszystkich utalentowanych 
artystycznie parafian do uczestnictwa  

 i zaprezentowaniu swoich prac  
 na polskim festiwalu. 

 
Prosimy o kontakt z Moniką  

tel. 416-893-4382 

SZKOŁA PODSTAWOWA QUO VADIS 
Śzkoła Podstawowa Quo Vadis oferująca 

w pełni dwujęzyczny  
polsko-angielski program przyjmuje 

zapisy nowych ucznio w na rok  
szkolny2022/23. 

 www.quovadisschool.ca   
Prosimy o kontakt 

pod  admissions@quovadisschool.ca   
lub (647)493-5033 

KOMUNIKAT FUNDUSZU WIECZYSTEGO  
MILENIUM POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  

W paz dzierniku Fundusz Milenium  
przyznaje stypendia studenckie, o które  
mogą ubiegać się studenci polskiego  

pochodzenia, którzy ukończyli pierwszy 
rok studiów, studiujący na wyższych  

uczelni kanadyjskich. Obowiązuje  
kompletne wypełnienie formularza, kto ry 

znajduje się na stronie internetowej 
www.millenniumfund.ca  

Termin składania podan  mija 15 września. 
Wszystkie podania, kompletnie wypełnione 

formularze, nalez y przesłac  do biura  
Milenium pocztą zwykłą nie po z niej  

niz  15-go wrzes nia.  
Podania przesłane przez fax lub email  

nie będą przyjęte.  
(Biuro Parafialne przyjmuje  

kompletnie wypełnione formularze  
i dokumenty im towarzyszące).     

Od dzisiaj powraca Liturgia dla dzieci na 
Mszach Ś w. o godzinne 9:30 

Kongres Polonii Kanadyjskiej 
okręg Mississauga serdecznie zaprasza na 

zabawę 'Pożegnanie Lata',  
w sobotę 24 września 2022,  
w Centrum im. Jana Pawła II,  
z kto rej docho d przeznaczony  

będzie na działalnos c  Kongresu.  
 

Wspaniała kolacja z winem przygotowaną 
przez p. Jana Gromadę, loteria, bawimy  

się z s wietną orkiestra ‘IMPULŚ’ . 
Bilety $75,  Leszek: 416-804-7182  

oraz w Centrum  

Wtorek 13 września  
Zebranie Rycerzy Kolumba w Centrum  
im. Jana Pawła II po Mszy Ś w. wieczornej 

oraz wymiana tajemnic Ro z y #17 

Fundacja Św. Eugeniusza  
Z Nadzieja w Przyszłość  
serdecznie zaprasza na  
bankiet z okazji 25-lecia 

Niedziela, 16 paz dziernika o godz. 14:00  
 

Gorący obiad z winem, bogata  
loteria,  obfity bufet.  

Do tan ca gra Zespo ł Polanie.  
Bilety: Boz ena 647-213-6493   
Halina 647-333-0279 oraz  

od 11 Wrzes nia w Parafii Ś w. Eugeniusza  
po Mszach Ś w.  

od 18 Wrzes nia w Parafii Ś w. Maksymiliana 
ZAPRASZAMY 

LEKTORZY - MŁODZIEŻ 
Poszukujemy młodziez  w wieku 14 - 30 lat, 
kto ra chciałaby czytac  podczas Mszy Ś w. 

 w niedziele o godz. 19:00.  
Chętnych prosimy o kontakt  

z Izabelą: izabelapitula17@gmail.com 

BEZPŁATNY WEBINAR PO POLSKU!!! 
PLANOWANIE MAJĄTKOWE  

Z KATOLICKIEJ PERSPEKTYWY 
Sobota, 24 września 2022, 9:00 

Zapraszamy na webinar po polsku, w trakcie kto rego 
dowiecie się Pan stwo jak istotne jest spisanie  
testamentu oraz pełnomocnictw Powers of  

Attorney, oraz o roli planowania majątkowego, a takz e 
dlaczego powinno nam zalez ec  na pocho wku na  

katolickim cmentarzu.  Piotr Okoński z Archidjecezji 
Torontońskiej poruszy nastepujące tematy: 

• Jak chronic  naszych bliskich poprzez poprawnie     
spisany testament • Co zrobic  aby nasze decyzje 
zapisane w testamencie byly prawnie chronione  
i uszanowane • Pełnomocnictwa dotyczące s rodko w 
materialnych i dotyczące osoby (Powers of Attorney) 
• Wybo r wykonawcy testament • Jak znalez c  prawnika  
i doradcę do spraw majątkowych • Nasze katolickie 
tradycje związane z kremacją, pogrzebem i pocho wkem 
 
 Wszyscy uczestnicy otrzymają link internetowy do            
przewodnika o planowaniu majątkowym. 
 
Aby się zarejestrowac , prosimy wysłac  e-mail 
do: development@archtoronto.org   

  
Prosimy o zawarcie słowa ‘webinar’ i daty  

’24 September 2022’ w temacie wiadomosci oraz  
o podanie imienia i nazwiska w tresci e-maila.  

Bylibys my takz e wdzięczni jez eli, w trosce o nasze 

statystystyki, dodalibys cie Pan stwo informację czy 
zamierzacie ogladac  ten webinar sami czy razem  

z rodziną lub zajomymi. 
Link do webinaru wys lemy 20-go wrzesnia oraz kilka 

razy bliz ej daty naszej prezentacji.   

 
DO ZOBACZENIA !  

Młodzież zapraszamy na spotkania: 
czwartek, godzina 20:20 uczniowie szkoły 
s redniej oraz 8 klasa szkoły podstawowej 
piątek, godzina 20:20 - studenci uczelni 

Rite of Christian Initiation of Adults 
RCIA to program przygotowawczy dla 
dorosłych (od 19 lat), kto rzy pragną 

przyjąc  sakramenty inicjacji  
chrzes cijan skiej: chrztu s w.  
bierzmowania, komunii s w.  

w Kos ciele Katolickim.   
Zajęcia rozpoczynają się w paz dzierniku.  

Zapisy biuro parafialne,  
tel.: 905 848-2420.   

MINISTRANCI 
Zapisy kandydato w na ministranto w  

odbywają się we wrzes niu w zakrystii po 
kaz dej Mszy Ś w.  Śzczego lnie zapraszamy 
dzieci, kto re przystąpiły do I Komunii Ś w.  

biez ącego roku.                            

DRUGA SKŁADKA   
17-18.IX - Fundusz Remontowy 

Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

http://www.quovadisschool.ca/
mailto:admissions@quovadisschool.ca

