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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Am 6, 1a. 4-7) 

Lekkomyślność bogaczy  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10) 

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego 
  

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 6, 11-16) 
Zachować przykazanie nieskalane  

aż do przyjścia Chrystusa  
 

EWANGELIA (Łk 16, 19-31) 
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu  

Poniedziałek 26 września 

Św. Męczenników Kanadyjskich 

Św. Męczenników Kosmy i Damiana 

8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą Opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 

 Magdaleny i Jarosława Sawarskich 

 z okazji 13 rocznicy ślubu - mama 

19:00 Dziękczynna z okazji 31 rocznicy ślubu  

 Zofii i Kazimierza Wszeborowskich oraz 

 o opiekę Bożej opatrzności dla całej  

 rodziny 

 Za śp. Błażeja Graff od mamy Anny 

 

Wtorek 27 września 

Św. Wincentego a Paulo, Kapłana 

8:00 Za śp. Stefanię Wojciechowską - rodzina 

 Bubacz  

19:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

 błogosławieństwo dla Doroty Skorupski 

 z okazji urodzin - rodzice 

 Za śp. Emilię i Stefana Pikuła w rocznicę 

 śmierci - syn z rodziną 

 

Środa 28 września 

Św. Wacława, męczennika 

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 Za śp. Antoniego Maksimowski - syn 

 Edward z rodziną 

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 29 września  

Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela 
8:00 Za śp. Annę Mielnik - córka z rodziną 

19:00 O potrzebne łaski, wiarę, nadzieję i miłość 

 przez wstawiennictwo Św. Michała 

 Archanioła dla dzieci i wnuków 

 Za śp. Helenę Czubryj 

 

Piątek 30 września  

Św. Hieronima, kapłana, Doktora Kościoła 

8:00 za śp. rodziców Genowefę i Franciszka 

 oraz Jolantę Antończak - syn z rodziną 

 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

 Bożej dla Iris i John’a Paula Sawicki - 

 rodzina  

19:00 Za śp. Witolda Klimowicz (2 rocznica) - 

 rodzina 

 Za śp. Weronikę i Bronisława Czaniecki 

 
Sobota 1 października 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktor Kościoła 

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 W intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

17:00 Za śp. Genowefę i Michael’a Koltowski 

  - dzieci 

19:00 Za śp. Filipa Bojan (13 rocznica) - mama 

 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże i dalszą opiekę Maryi Gwiazdy Nowej 

 Ewangelizacji w 22 rocznicę Róży Żywego 

 Różańca z Rodziny Radia Maryja  

 
Niedziela 2 października 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca 

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej  

9:30 Za śp. Stanisława Kosińskiego (9rocznica) 

11:00 Za parafian i dobrodziejów 

13:00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, 

 Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św.  

 i opiekę Matki Bożej dla Tomasza i Izabeli 

 oraz ich rodzin 

14:30 Za śp. Olgę, Tadeusza i Bolesława 

 Kaczmarek – córka z mężem 

19:00 Za śp. Marię i Wincentego Skrętkowicz 

 - wnuczka    

 

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 
Maya Elvira Malicki 

córka Lauren i Gibrian’a 
 

Lukas Jarosław Krajniak 
syn Caroline i Jarosława 

 
Mateo Peter Holder-Campana 

syn Lindy i Vincenta 
 

Christian Jan Alexander 
 syn Chelsey i Justina 

 
Jack Anthony Ford 

 syn Angeliki i Tyler’a 
 

Matteo Artur Szpila 
 syn Aleksandry i Artura 

 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Naboz en stwo Pierwszej Śoboty  

o godzinie 8:00 

Różaniec prowadzi Róża nr.50 

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają Franciszkanie Ś wieccy 

Sąd Boży 
 
Przypowieść o Łazarzu, który spędził 
całe swoje życie w bramie domu 
‘bogatego człowieka, to przypowieść 
o sądzie ostatecznym. Dla ludzi 
‘starożytności brama była bowiem 
zawsze miejscem sądu. To w niej –  
w miejscu ocienionym i publicznym – 
dokonywały się sądy miejskie. Bogacz 
nie wie nawet, że każdego dnia,  
mijając w drzwiach swojego domu 
żebraka, stawia się na sąd, wkłada  
w ręce oskarżyciela kolejne dowody 
przeciwko sobie. I sam na siebie  
podpisuje wyrok śmierci. Sąd Boga, 
sąd ostateczny, opiera się bowiem na 
tym, co małe, codzienne, na rachunku 
naszych najmniejszych wyborów,  
dokonywanych na progu własnego 
domu. Strzeżmy się ślepoty, która 
sprawia, że nie zauważamy ludzi  
nieważnych, ubogich, słabych  
i chorych. Kto obroni nas na sądzie 
Bożym, jeśli nie oni? 
 
Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że po 
ludzku pragnę życia bogaczy, zdaję 
sobie jednak sprawę, jak trudno im 
osiągnąć życie wieczne. Daj mi więc 
serce żebraka, abym trafił na  
wieczność do Twojego domu. 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. 

PIERWSZA KATECHEZA 
Rozpoczyna się w sali parafialnej 

• Pierwsza Komunia Święta 
Wtorek, 11 października , 18:30 - 20:00 
Sobota, 15 października, 13:00 - 14:30 

•  Bierzmowanie 
Czwartek, 13października, 18:30 - 20:00 

Koordynator s. Halina Pieroz ak 
Tel: 647.205.7297 

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

 
Margaret Bancerz 

córka Graz yny and Wiesława 
& Ian Engson, 

syn Annie and Amande’a 
  

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  

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

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 

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 

Śpotkania rozpoczynają się  
5 paz dziernika w salce  

Ś w. Eugeniusza. 

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   
Dzisiejsza druga składka przeznaczona  
będzie na potrzeby Kos cioła  w Kanadzie. 

 
1-2 października,  

 w całej Archidiecezji będzie zbierana druga 
kolekta przeznaczona na Fundusz  
wspierający proces uzdrowienia  

i pojednania z rdzenną ludnos cią Kanady. 
 Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

Grupa Przyjaciół Misji Oblackich  
przy naszej parafii zaprasza  

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

   ZAPRASZAMY 

III Kongres Miłosierdzia  
Bożego w Kanadzie 

13 – 16 października, 2022 
Parafia s w. Gabriela, Burlington  
Kos cio ł Misyjny s w. Piotra Apostoła,  
Mississauga 
Parafia s w. Eugeniusza de Mazenod,  
Brampton 
Parafia s w. Maksymiliana Kolbe, Mississauga 

Prelegenci: 
Bp. Radosław ZMITROWICZ, OMI 
O. Mariusz KAŚPERŚKI, OMI  
Śiostra Matki Boz ej Miłosierdzia  
(ze zgromadzenia s. Faustyny) 
 

Więcej informacji wkrótce  

JERYCHO RÓŻAŃCOWE      
  „Z Maryją ratujmy rodziny”  

Zapraszamy na Jubileusz 25–lecia Parafii Ś w.  
Eugeniusza de Mazenod, Milenijnego  

dzieła Polonii kanadyjskiej.  
7 - 13 października, 2022 r.  

Śiedmiodniowa nieustająca modlitwa  
przed Najs więtszym Śakramentem 

Parafia Św. Eugeniusza de Mazenod 
 w Brampton  

Piątek 7 października – rozpoczęcie Mszą  
Ś więta o godz. 19:00 
Poniedziałek 10 października - od godz. 6:00 
do godz. 10:00  czuwanie parafian ze  Ś w.  
Maksymiliana Kolbe  
Czwartek 13 października—zakon czenie Mszą 
Ś więtą o godz. 19:00 i naboz en stwem do Matki 
Boz ej Fatimskiej 

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

Ruch obron co w z ycia po raz 11 organizuje  
w Mississauga akcję modlitwy w obronie  

nienarodzonych.   Akcja 40 Dni dla Życia polega ona 
na tym, z e przez kolejnych 40 dni od 7:00 do 19:00  
modlimy się w ciszy na ulicy przed kliniką aborcyjną, 
podejmujemy post lub inne umartwienie w intencji 
tych, kto rym dzieje się krzywda, w intencji dzieci  

zagroz onych aborcją. 
Zapraszamy Cię na jedną wybrana godzinę  

modlitwy pod kliniką, moz e na więcej?  
Klinika aborcyjna – Women’s Clinic- mies ci się przy 
101 Queensway, naprzeciw szpitala.   Tam, w pobliz u 

skrzyz owania z ul. Confederation modlimy się. 
Więcej informacji wraz z mapką miejsca modlitwy  

i moz liwos cią zapisania się na konkretną  
godzinę znajduje się na  

https://www.40daysforlife.com/en/mississauga 
Kontakt z Grupą Kolbe Pro-Life poprzez email:  

kolbeprayprolife@gmail.com   
 Za tydzien  moz na będzie z wolontariuszami  

porozmawiac  w sali parafialnej. 
”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mieście uczynili” 
Czy moz emy im darowac  godzinę modlitwy? 

ŁAŃCUCH ŻYCIA  
Niedziela 2 października to szczego lny dzien   

pos więcony modlitwie w intencji z ycia. 
W Łan cuchu Z ycia opowiadamy się za z yciem od  

poczęcia do naturalnej s mierci.  
Mówimy NIE aborcji i eutanazji. 

Nasza parafia modli się tego dnia wzdłuz  ulicy 
Cawthra przy kos ciele w godzinach 14:00 –15:00. 

Zachęcamy i zapraszamy! 

ZAPISY INTENCJI NA ROK 2023 
Będą miały miejsce dnia 5 października,  
tylko i wyłącznie osobiście ,w godzinach 

9:00 - 21:00, w Sali Parafialnej. 
Każda rodzina może zamówić jedną  

intencję niedzielną i dwie w tygodniu.  

REKOLECJE EWANGELIZACYJNE  
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Prowadzi Ks. Krzysztof Szkubera 
 

Rekolekcje  dla małżeństw  
sakramentalnych odbędą się  w 

„Thanksgiving Weekend” od piątku 
7.10.2022(6pm) do 10.10.2022(3pm)  

w os rodku Księz y Michalito w w Melrose  
koło London. 

Zgłoszenia prosimy kierowac  pod numer  
416-859-1583 lub na abw@rogers.com 

Cena rekolekcji 4 dniowych to $560  
od rodziny/pokoju 

ZAPRASZAMY  


