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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) 
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki  

swej wierności  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9) 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
   

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 1, 6-8. 13-14) 
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni  

 
EWANGELIA (Łk 17, 5-10) 

Służyć z pokorą  

Poniedziałek 3 października 

8:00 Za śp. Helenę  i Władysława Jamrozek 

  - Kazimiera Orszulak 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

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

 Mieczysława Lisek, Aleksandrę Zarzeczną 

 Za śp. Małgorzatę Motyka - mąż i dzieci 

 Za śp. Annę Zachemską– mąż i dzieci 

Wtorek 4 października 

8:00 Za śp. Stanisława Rembecki - syn 

 z rodziną 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. John’a Holownia i Peter’a 

 Bujnowski - Piotr Ginko z rodziną 

 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże oraz zdrowie dla rodziny Vilkas i 

 Jankowski 

Środa 5 października 

8:00 Za śp. Mariannę, Stanisława , Eugeniusza 

 Twórz i zmarłych z rodziny Miernik, 

 Pochwała i Twórz 

 Za śp. Stanisława Klin(1 rocz.) - żona 

 z dziećmi i wnukami 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 ZBIOROWA 
Czwartek 6 października 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 Za śp. Henrykę Kuczyńską (19 rocz.) - syn 

 z rodziną 

 Za śp. Martę Tarkowską - syn z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

Piątek 7 października 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 Za śp. Janinę, Antoniego Soczek - synowa 

 z wnukami 

10:00  Za śp. Andrzeja Smołę - żona 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Aleksandrę Kartowicz (2 rocz.) 
Sobota 8 października 

8:00 O wiarę i potrzebne łaski dla Magdaleny  

 w dniu urodzin - rodzina 

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 Za śp. Lucynę Marcinkowską - rodzina 

 Zawisza 

19:00 Za śp. Antoniego Nowak i Franciszka 

 Śmigielskiewgo– Grażyna z rodziną 
Niedziela 9 października 

8:00 Dziękczynna w 11 rocznicę ślubu Anny  

 i Andrzeja z prośbą o błogosławieństwo  

 Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary 

 Ducha Św. dla nich, ich dzieci Jakuba 

 i Benjamina oraz rodziny Stolarz 

9:30 Za śp. Stanisława Gdyczyński - żona 

 z dziećmi 

11:00 Za parafian i dobrodziejów 

13:00 Dziękczynna o okazji 50 urodzin Marka - 

 rodzice  

14:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i dary 

 Ducha Św. dla rodziny Dziewicki, Zawiślak 

 i Krysiak 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Dziękczynna z prośbą zdrowie i Boże 

 błogosławieństwo dla rodziny Frontów 

 

Intencja papieska  
na miesiąc  październik 2022  

 

O Kościół otwarty na wszystkich 
Mó dlmy się, aby Kós ció ł, wierny  

Ewangelii i ódważ ny w jej głósżeniu, był 
miejscem sólidarnós ci, braterstwa  
i ótwartós ci, dós wiadcżając córaż  

bardżiej synódalnós ci.  

INTENCJE ZBIOROWE 
Prżypóminamy, ż e intencje na Msżę s w. 

ż intencjami żbiórówymi podajemy telefonicznie  
905.848.2420 

Ofiarę móż na żłóż yc  w kópertce  
ż napisem „Intencje zbiorowe” 
pódcżas niedżielnej Msży Ś w. lub  

składając dó skarbóny prży wejs ciu  
dó biura parafialnegó.  

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

Chrzty 
Rowan Mason Ahmad-Esteves 

syn Zófii i Tahir’a 
 

Wiktoria Izabela Czesak 
córka Śużanny i Marcina 

 
Emilia Anna Szyszkowska 

córka Iwóny i Patryka 
 

Rose Halina Romanów 
córka Edyty i Piótra 

 
Julian Lukas Borecki 

 syn Magdaleny i Marcina 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóż en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódżinie 18:30 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtsżegó Śerca Pana Jeżusa pó 

Msży ó 10:00 i 19:00 
Spowiedź od godziny 18:00 

Franciszkanie Świeccy 
Sobota, 8 października godz: 12:00-14:00 

spótkanie Francisżkanó w Ś wieckich 
w salce Brata Antóniegó  

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU  
30 X o godz. 11:00.  

Zgłósżenia prżyjmuje biuró parafialne.  
Na KAWĘ i PĄCZKI  

żaprasżają Ministranci 

 
Być sługą nieużytecznym 
 
Współczesny człowiek bardzo nie lubi 
mówić o swoich powinnościach,  
zdecydowanie bardziej woli wyliczać  
swoje prawa. Współczesny człowiek nie 
lubi myśleć o sobie jak o poddanym,  
a o swojej pracy jak o służbie. Tymczasem 
Jezus zachęca nas dzisiaj, byśmy nie tylko 
nazwali sami siebie sługami, lecz jeszcze 
sługami nieużytecznymi. A swoje wysiłki 
określili powinnością, jakby odmawiając 
sobie jakichkolwiek zasług. Ewangelia 
jest zawsze wbrew człowiekowi i jego  
egoizmowi, wbrew naszemu odruchowi, 
aby się wywyższać, czynić ważnym, aby 
zaistnieć, zyskać wdzięczność i okazać się 
potrzebnym. To cios w nasze egocentrycz-
ne serca. Cios w cywilizację opartą na 
wyższości ludzi produktywnych. I więcej 
jeszcze: cios w przekonanie, że wolność 
jest najwyższą wartością. Gdy człowiek 
pokorny, nieważny, odważy się służyć, 
zaczyna realizować się owa trudna  
Ewangelia, a w świecie, który odbiera 
życie, nieużyteczni słudzy odkrywają, że 
mają życie w obfitości. 
 
Panie Jezu Chryste, nie chcę być panem 
swojego losu, pragnę, abyś Ty nim był. W 
Twoje ręce powierzam samego siebie i 
historię swojego życia. Ty żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.  

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Kurs Prżedmałż en ski dla par, któ re nigdy nie 
żawarły żwiążku małż en skiegó, różpócżnie 
się w paż dżierniku i będżie miał miejsce  

w sali parafialnej prżeż 7 kólejnych  
póniedżiałkó w ó gódżinie 20:00.  
Obecnós c  na wsżystkich żajęciach  

óbówiążkówa. Rejestracja: (905) 848-2420. 
  

Kurs Prżedmałż en ski dla par wstępujących  
w kólejny żwiążek małż en ski prówadżóny 

jest prżeż Cathólic Family Śervices.  
Śżcżegó łówe infórmacje na  

strónie www.cfstoronto.com. 

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

 
Madeline Collins,  

córka  Śusanne i Paul’a 
& Kamil Musielak,  

syn Anny i Wójciecha  

Fundacja Św. Eugeniusza  
Z Nadzieja w Przyszłość  
serdecznie zaprasza na  
bankiet ż ókażji 25-lecia 

Niedziela, 16 października ó gódż. 14:00  
 

Górący óbiad ż winem, bógata  
lóteria,  óbfity bufet.  

Dó tan ca gra Zespó ł Pólanie.  
Bilety: Bóż ena 647-213-6493   

Halina 647-333-0279  
ZAPRASZAMY 

Rite of Christian Initiation of Adults 
Zajęcia różpócżynają się 5października, 

o godz:19:30 w salce Ś w. Eugeniusża. 

DRUGA SKŁADKA   
Dzisiaj w całej Archidieceżji będżie żbierana 
druga kólekta prżeżnacżóna na Fundusż  

wspierający próces użdrówienia  
i pójednania ż rdżenną ludnós cią Kanady. 

 Serdecznie dziękujemy  
za Wasze wsparcie! 

III Kongres Miłosierdzia  
Bożego w Kanadzie 

13 – 16 października, 2022 
„Jak w świetle Bożego Miłosierdzia  

zrozumieć wydarzenia pandemii, wojny na 
Ukrainie oraz ciągle zwiększającej się  

liczby ubogich w świecie” 
Prelegenci: 

Bp. Radosław ZMITROWICZ, OMI - biskup  
pómócnicży pólskiegó póchódżenia, pracujący  
w Rżymskó Katólickiej dieceżji kamienieckó  
pódólskiej. 
O. Mariusz KASPERSKI, OMI - długóletni 
misjónarż ż Madagaskaru  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia (że żgrómadżenia 
s. Faustyny) ż Washingtón, DC 

Program: 
13.10.2022 - Parafia s w. Gabriela (Burlingtón) - 
18:30 English/Pólish 
14.10.2022 - Parafia s w. Teresy (Etóbicóke) - 18:30 
Pólish/English 
15.10.2022 - Parafia s w. Eugeniusża de Mażenód 
(Bramptón) - 18:30 English/Pólish 
16.10.2022 - Parafia s w. Każimierża(Tóróntó)- 8:30 
Pólish 
16.10.2022 - Parafia s w. Śtanisława Kóstki
(Tóróntó) Pólish/English - 11:00 Pólish 
16.10.2022 - Parafia s w. Maksymiliana  
Kólbe (Mississauga) - 14:30 Pólish/English 
 

ZAPRASZAMY 

JERYCHO RÓŻAŃCOWE      
  „Z Maryją ratujmy rodziny”  

Zaprasżamy na Jubileusż 25–lecia Parafii Ś w.  
Eugeniusża de Mażenód, Milenijnegó  

dżieła Pólónii kanadyjskiej.  
7 - 13 października, 2022 r.  

Śiedmiódniówa nieustająca módlitwa  
prżed Najs więtsżym Śakramentem 

Parafia Św. Eugeniusza de Mazenod 
 w Brampton  

Piątek 7 października – różpócżęcie Msżą  
Ś więta ó gódż. 19:00 
Poniedziałek 10 października - ód gódż. 6:00 
dó gódż. 10:00  cżuwanie parafian że  Ś w.  
Maksymiliana Kólbe  
Czwartek 13 października—żakón cżenie Msżą 
Ś więtą ó gódż. 19:00 i nabóż en stwem dó Matki 
Bóż ej Fatimskiej 

ŁAŃCUCH ŻYCIA  
Dziś ódbywa się w całej Kanadżie akcja módlitewna 

żnana jakó Łańcuch Życia. O godzinie 14:00  
żbieramy się prży kós ciele wżdłuż  ulicy Cawhtra  

i prżeż gódżinę módlimy się w intencji ż ycia.  Rycerże 
Cólumba żaópatrżą nas w plakaty, żnaki i tablice  
infórmujące spółecżen stwó ó celu nasżej akcji. 

Przyjdź, by się modlić i być świadkiem Chrystusa, 
świadkiem Prawdy i Dobra w świecie, który  

odwraca się od tych wartości. 
*** 

28 września - 6 listpada 2022 r. 
7:00 – 19:00 

Od s ródy trwa na ulicach wielu miast na całym s wiecie 
akcja 40 Dni dla Życia.  Tó akcja ciągłej cichej  

módlitwy prżed klinikami abórcyjnymi.  
Códżiennie ód 7:00 dó 19:00 módlimy się w cisży 

prżed kliniką abórcyjną, pódejmujemy póst lub inne 
umartwienie w intencji tych, któ rym dżieje się  
krżywda, w intencji dżieci żagróż ónych abórcją.  

Zapraszamy Cię na jedną wybrana gódżinę  
módlitwy pód kliniką, móż e na więcej?  

Klinika abórcyjna – Wómen’s Clinic- 101 Queensway, 
naprżeciw sżpitala.  Tam, w póbliż u skrżyż ówania ż ul. 

Cónfederatión módlimy się. 
Kóntakt ż Grupą Kólbe Pró-Life póprżeż email:  

kolbeprayprolife@gmail.com   
”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mieście uczynili” ZAPISY INTENCJI NA ROK 2023 
Będą miały miejsce dnia 5 października,  
tylkó i wyłącżnie ósóbis cie ,w gódżinach 

9:00 - 21:00, w Sali Parafialnej. 
Każ da ródżina móż e żamó wic  jedną  
intencję niedżielną i dwie w tygódniu.  

Msża Ś w. dla cżłónkó w Klubu Śenióra   
wtorek, 4 października,  

godzina 10:00 
Śpótkanie ódbędżie się  pó  

Msży s w. w Centrum Jana Pawła II 

PAŹDZIERNIK – miesiąc  
Modlitwy Różańcowej 

Różpócżęlis my w nasżej parafii nabóż en stwa 
ró ż an cówe ku cżci Matki Bóż ej Ró ż an cówej.  
Ró ż aniec jest stresżcżeniem Ewangelii, bó  

w całej swej próstócie fórmy umóż liwia prże-
ż ycie najwięksżych tajemnic chrżes cijan stwa.  
Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w tygódniu ó gódż. 18:30  
w sóbóty ó gódż. 8:30 
w niedżielę ó gódż. 18:30 

Królowo różańca świętego,  
módl się za nami.  

Odeszli do Pana 
śp. Zofia Siemiginowska, 99 lat 

śp. Maria Eckhardt, 97 lat 
 śp. Julian Ciupak, 87 lat 

śp. Lubomir Płaski, 82 lata 
śp. Stanley Stepniak, 76 lat 

śp. Tadeusz Burzyński, 70 lat 
śp. Bolesław Dziedolik, 71 lat 

śp. Wiesława Rum, 67 lat 
śp. Szczepan Rajczewski, 67 lat 

śp. Barbara Mahon, 65 lat 
śp. Barbara Małek, 62 lata 
śp. Andrzej Broźny 58 lat 

śp. Stanisława Rzeźnik, 55 lat 
śp. Charles Stearns, 49 lat 
śp. Mariusz Ciesek, 43 lata 

śp. Wiesław Badzioch, 19 lat 
 

Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

ROŻANIEC „COAST TO COAST” KANADA 
W tym róku ró ż aniec „Cóast tó Cóast” ódbędżie się 

w niedzielę 9 października 2022 r.  
Odmawiajmy  Kórónkę dó Bóż egó Miłósierdżia, 

ró ż aniec s więty i pós więc my się  
Niepókalanemu Śercu Maryi!  

Zachęcamy dó módlitwy w kós ciele, dómu  
lub w grupie prżyjació ł. 

  www.rosarycoasttocoast.ca 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA NA ULICACH MIASTA 
Nasż naró d bardżó pótrżebuje módlitwy,  

pókuty i nawró cenia. 
Prósimy Bóga ó ócalenie Kanady póprżeż 

 módlitwę ró ż an cówą. 
*** 

Zaprasżamy na wspó lną módlitwę ró ż an cówą 
sobota 15 października, o godz.12:00 
Módlitwy ódbędą się na  skrżyż ówaniu 

pó łnócnó- żachódnim  ulic Tómken i Rathburn  
prży Tómken Plaża.   

Kontakt: Theresa 905.896.7238  


