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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Am 8, 4-7) 

Bóg ukarze gnębicieli ubogich  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8) 

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego 
 

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 2, 1-8) 
Wspólne błagania za wszystkich ludzi  

 
EWANGELIA (Łk 16, 1-13) 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie  

Poniedziałek 19 września 

Św. Januarego, biskupa i męczennika 

8:00 Za śp. Józefę i Władysława Bobka - córka 

 Teresa z rodziną 

19:00 Za śp. Zbigniewa Dracz (14 rocznica), 

 Katarzynę Kędzierską oraz wszystkich 

 zmarłych z rodziny Dracz 

 Za śp. Józefę i Władysława  Bobka - córka 

 Teresa z rodziną 

 

Wtorek 20 września 

Andrzeja Kim Tae-gon, kapłana, Pawła Ha-sang  

i towarzyszy męczenników 

8:00 Za zmarłych Helenę i Władysława 

 Rebizak oraz zmarłych z rodzin Rebizak, 

 Szymczuk i Mazur - rodzina Wojnarowicz  

19:00 Za śp. Matyldę i Wojciecha Głaz - rodzina 

 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski 

 i opiekę Matki Bożej na każdy dzień 

 

Środa 21 września 

Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista 

8:00 Za zmarłych braci: Grzegorza i Stanisława 

 - siostra 

 Za śp. Antoniego Dereckiego 

  (40 rocznica) - córka z rodziną 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 22 września  

Św. Maurycego, męczennika 
8:00 Za śp. Janinę Kuliński - córka 

19:00 Za śp. Stanisława Grajek (1 rocznica) - 

 córka Bożena z rodziną 

 Za śp. Ryszarda Żebrowskiego(2 rocznica) 

 
Piątek 23 września 

Św. Ojca Pio, kapłana 
8:00 Dziękczynna w 12 rocznicę ślubu 

 Katarzyny i Mariusza z prośbą o dalsze 

 błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla rodziny Sawickich - rodzina 

19:00 Za śp. Wandę, Józefę, Otolię, Franciszka, 

 Józefa i Adama Ratowskich oraz 

 Leokadię i Eugeniusza Kanigowskich 

  - rodzina 

 Za zmarłych z rodziny Sawickich - od córki  

 
Sobota 24 września 

8:00 Za zmarłych braci: Krzysztofa, Henryka  

 i Wiesława Słowik 

17:00 Za śp. Stanisława Szewczyka (7 rocznica)  

 - córka z rodziną 

19:00 Za śp. Mariana Chrzanowskiego - brat 

 z siostrą 

 
Niedziela 25 września 

8:00 Za śp. Marię i Jana Kubickich oraz 

 Czesława i Waldemara Grochowicz 

9:30 O Boże błogosławieństwo z okazji 

   rocznicy ślubu dla Renaty i Frank’a  

11:00 Za parafian i dobrodziejów 

13:00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

 Św. dla syna Brian’a Pecuch - mama 

14:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

 Ostrowski i Gryckiewicz 

19:00 O dary Ducha Św. i  błogosławieństwo 

 Boże dla Moniki z okazji urodzin - rodzice 

  

 

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 
Darius Filipek 

syn Katarzyny i Dariusza 
 

Alexander Janusz Fudala 
syn Gizem i Bartka 

 
William Francis Jim Forrester 

syn Amandy i Davida 
 

Nela Helena Kusik 
córka Dominiki i Rafała 

 

 

19.09.2022 - 25.09.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.49 
Na KAWĘ i PĄCZKI  

zaprasza Jubileusz 2000 

Pełnię daje relacja z Bogiem 
 
Po raz kolejny Jezus porównuje  
królestwo Boże do ziemskich  
bogactw, świadomy tego, jak bardzo 
nasze ludzkie serca przywiązane są 
do rzeczy materialnych, do mamony. 
Wyjaśnia nam więc prawdę  
o bezcennym bogactwie, jakim jest 
Boża miłość, używając środków na 
naszą miarę, posługując się obrazami, 
które łatwo zrozumiemy. To  
pokazuje głęboką prawdę o tym, że 
On jako jedyny rozumie nasze ludzkie 
serca i nie oskarża za chciwość, lecz 
wykorzystuje tę słabość, aby  
wzbudzić w nas pragnienie czegoś 
większego, bezcennego, świętego. 
Niczym dobry ojciec, który znając  
pasje swojego dziecka, wykorzystuje 
je, by się do niego zbliżyć. Decyzja  
o wyborze pomiędzy dobrami tego 
świata a miłością przychodzi później, 
możliwa jest jednak dopiero wtedy, 
gdy zrozumiemy, jaką pustkę niesie 
bogactwo i jaką pełnię  
przynosi relacja z Bogiem. 
 
Panie Jezu Chryste, nie chcę dwóm 
 panom służyć, wybieram Twoje  
królestwo. Ty żyjesz i królujesz 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 
Zakon czylis my zapisy na katechezę  

przygotowującą do Pierwszej Komunii  
Ś więtej (klasa 2) i Bierzmowania (klasa 7). 

Niemniej jednak zostało jeszcze kilka  
kilkanas cie wolnych miejsc. Po więcej  

informacji prosimy o kontakt  
z biurem parafialnym.  

Wymagane dokumenty: 
- 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. - maja 2023 
Bierzmowanie - 22 kwietnia 2023 

godz:16:30 
 

Zainteresowanych Katechezą Dobrego  
Pasterza (dzieci w wieku 3-5 lat) oraz 
cho rkiem dziecięcymJubileusz 2000 
prosimy o kontakt z s. Haliną Pieroz ak 

Tel: 647.205.7297 

Dzisiejsza 
druga składka 

przeznaczona będzie  
na remonty  

naszego Kos cioła.  
Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
Otoczmy modlitwą parę  która wstąpiła 
w sakramentalny związek  małżeński: 

 
Nicole Kluszczynski, 

córka Doroty i Michała 
& Jacob Bak, 

syn Lucyny i Jana 
  

Edyta Swatek, 
córka Małgorzaty i Piotra 

& Kevin Luz, 
syn Lindy i Fernando 

Liturgia dla dzieci na Mszy Ś w.  
o godzinie 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  

ADOREMUS 
Wspo lnota Uwielbienia Adoremus  
zaprasza na spotkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Śakramencie,  

w każdy 2gi piątek miesiąca, oraz  
Wieczo r Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
po wieczornej Mszy s więtej.  
W programie; wystawienie  
Najs więtszego Śakramentu,  

katecheza i s piew. 
 

Przyłącz się  
i zaproś innych 

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

Niedziela, 16 października 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  

18, 25 wrzes nia w Parafii Ś w. Eugeniusza  
po Mszach Ś w.  

18, 25 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.                            

Grupa Przyjaciół Misji Oblackich  
wraz z dyrektorem O. Adamem Filasem  
zaprasza na Mszę Ś w. ku czci Ś w. Michała 

Archanioła, kto ra odbędzie się 25 września  
o godz. 15:00 w kościele Św. Piotra  

w Mississauga (Prokura Misyjna,  
6056 Ninth Line Mississauga). 

 
*** 

 
Grupa Przyjacio ł Misji Oblackich przy naszej 

parafii zaprasza 29 września na  
Mszę Św.  o godz. 19:00 oraz na 
spotkanie po wakacyjnej przerwie.  

 
 ZAPRASZAMY 

POLSKIE PRZEDSZKOLE 
Śiostry Misjonarki Chrystusa Kro la  

ponownie otwierają domowe  
przedszkole w Mississauga.   

Informacje i zapisy u s. Margaret  
 

Tel: 647.717.9629 


