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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 9, 13-18) 
Prawdziwa mądrość  

 
PSALM RESPONSORYJNY  

(Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17) 
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 

 
DRUGIE CZYTANIE  
(Flm 9b-10. 12-17) 
Wszyscy są braćmi  

 
EWANGELIA (Łk 14, 25-33) 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie  
może być uczniem Jezusa  

 

Poniedziałek  5 września 

Św. Matki Teresy z Kalkuty 

8:00 za śp. Annę i Michała Pikul - syn z rodziną 

19:00 za śp. Walentego Siuda i zmarłych 

 z rodziny Siuda i Kołodziejczak 

 za śp. Florence, Chris’a, Edwarda Motyka

 od Wiesławy i Marka 

Wtorek 6 września 

8:00 za śp. Wiesława Schab(5 rocznica) oraz 

 Grzegorza Pszenicznego - rodzina 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora  

19:00 za śp. Marię i Józefa Bajon - córka  

 z rodziną 

 o Dary Ducha Św. i błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci i wnuków w nowym roku 

 szkolnym 

Środa 7 września 

8:00 za śp. tatę Bogusława Uleckiego 

  (27 rocznica) - syn i córka z rodzinami 

 za śp. Ludwikę i Walentego Duchnik - 

 córka Wanda 

19:00 ZBIOROWA 
Czwartek 8 września  
Narodzenie N.M.P. 

8:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  

 o opiekę Matki Bożej dla Jennifer, 

 Tammy i Marri 

19:00 za zmarłych z rodzin Dżal i Kawala 

 dziękczynna  prośba o dobre wyniki w 

 szkole dla wnucząt Gabrieli, Weroniki 

 Strama oraz Jessiki i Ewy Kołpak 
Piątek 9 września 

Św. Piotra Clavera, kapłana 

8:00 za śp. Władysławę i Stanisława Rygiel 

 od córki z rodziną 

19:00 dziękczynna w 17 rocznicę ślubu  

 Riny i Lukasza  

 za śp. Stefana Sitko (1rocznica) oraz 

 Mirosława Kraska 
Sobota 10 września 

8:00 za zmarłych z rodziny Mochockich  

 i Chalewskich - Zbyszek z rodziną  

17:00 za śp. Mary i Steve’a Dutka od wnuka 

 Krzysztofa 

19:00 za śp. Tomasza Ujda - mama 

 
Niedziela 11 września 

8:00 za śp. Sabinę Cwalińską - mąż 

9:30 dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

 Boże dla dzieci Julii, Anny Marii, Amber, 

 Mateusza i Tomasza - rodzice 
 za parafian i dobrodziejów 

11:00 w intencji dzieci i młodzieży   

 rozpoczynającej nowy rok szkolny 

13:00 za śp. rodziców Aleksandrę i Juliana 

 Sławińskich- syn z żoną  

14:30 za śp. Jana Soczek - żona z dziećmi  

19:00 za śp. Marka Króla   

 

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 

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  

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

 Spotkania Seniorów przez ZOOM! 
W "DOMU KOPERNIKA"  

w Toronto prowadzony jest w języku 
polskim bezpłatny Program dla  

Śenioro w, w dniach od poniedziałku do 
czwartku, od 10 rano do 12 w południe. 

Program oferuje zajęcia grupowe:  
c wiczenia gimnastyczne na siedząco, 
zajęcia plastyczne, BINGO, s piewanie 

polskich piosenek , rozmowy,  
zagadki, z arty, duz o zabawy i s miechu. 

Wszystko odbywa się w miłej  
i sympatycznej atmosferze. 

  
Po więcej informacji i rejestrację  

prosimy o kontakt tel. 416-536-7122 
ext. 223 (Ania / Beata) lub  

email: adultstaff@copernicuslodge.com 

Chrzty 
Julia Zając 

córka Kingi i Tomasza 
 

Dominic Jan Miśkiewicz 
syn Natalii i Jarosława 

05.08.2022 - 11.09.2022 

Różaniec prowadzi Róża nr.47 

Franciszkanie Świeccy 
Sobota, 10 września godzina 12:00-14:00 

spotkanie Franciszkano w Ś wieckich 
w salce Brata Antoniego  

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zapraszają  Jubileusz 2000 

Bardziej kochać Boga 
 
Kluczem do zrozumienia dzisiejszych 
słów Jezusa jest słowo bardziej.  
Bardziej miłować. Wynika z nich  
wyraźnie, że wezwani jesteśmy do tego, 
by kochać ojca i matkę, żonę i dzieci, 
braci i siostry, chodzi jednak o to, by 
zawsze bardziej kochać Chrystusa. To 
znaczy: nie złamać pierwszego  
przykazania. Nie uczynić sobie  
z najbliższych bożka, który przysłoni 
nam Boga prawdziwego. Bardziej  
miłować Chrystusa to także jedyna  
recepta na prawdziwą, wierną, mądrą, 
dającą wolność miłość wobec  
najbliższych. Jeżeli nie będziemy  
bardziej kochać Boga, to nasza miłość 
do ludzi łatwo przerodzi się w egoizm, 
zawłaszczanie, krzywdę. Owo kochanie 
Boga bardziej jest więc jedynym  
gwarantem prawdziwej miłości wobec 
tych, których chcemy kochać pięknie  
tu, na ziemi. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty uczysz mnie wy-
bierać największą ze wszystkich miłości, 
bym w niej odnalazł źródło do kochania 
w życiu codziennym. Ty żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen. 

W sierpniu odeszli do Pana 
śp. Stanisław Studziński, 87 lat 

śp. Teresa Szawlińska; 79 lat 
śp. Marian Nowak; 78 lat 

śp. Mieczysław Merdzik; 74 lata 
śp. Maria Kosalka, 73 lata 

śp. Mirosław Przybyła; 73 lata 
śp. Jerzy Grochociński; 72 lata 

śp. Jolanta Kardys; 68 lat 
 śp. Jacek Chabelski, 63 lata 

śp. Barbara Makarewski; 58 lat 
Śp. Mark Soltys,53 lata 

 
Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

Msza Ś w. dla członko w  
Klubu Śeniora   

wtorek, 6 września, godzina 10:00 
Śpotkanie odbędzie się  po  

Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

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), Bierzmowania (klasa 7), oraz  
na Katechezę Dobrego Pasterza (dzieci  

w wieku 3-5 lat) i do cho rku  
Jubileusz 2000 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 

 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 

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

 
Jennifer Sousa & Adam Cybart 

 
Elżbieta Pawlica & Patryk Kasperski 

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 niedzieli 11 września 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  
ZAPRASZAMY  

Czwartek 8 września przypada s więto 
Narodzenia Najświętszej Maryi  

Panny zwane w Polsce takz e  
s więtem Matki Boz ej Śiewnej. 

Narodzenie Maryi jest zapowiedzią, 
obietnicą i przygotowaniem  

narodzin Mesjasza.  

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  

ODPUST POLONIJNY 
ku czci Matki Bożej Ludźmierskiej 

11 września 2022 
 

25 lat 
 obecnos ci figury 

Matki Boz ej Ludz mierskiej   
pos ro d 

Polonii Kanadyjskiej 
SUMA ODPUSTOWA 

12:30 
Przewodniczy ks. Prałat Jerzy Filek 
Kustosz Śanktuarium w Ludz mierzu 

 
ZAPRASZAMY NA PIKNIK   

Związek Harcerstwa Polskiego 
Szczepy WIELICZKA i WIGRY 

Zapisy 6,7,8 wrzesien , 18:00-20:00 
Centrum Jana Pawła II  

Kontakt: wieliczka@watra.zhpkanada.org 
szczep@wigry.ca 

Czuwaj!  

PODZIĘKOWANIA 
Polska Inicjatywa Śtudento w w Kanadzie 

 przekazała darowiznę w wysokos ci  
$1,000 na wsparcie katolickiej  młodziez y 

 w naszej parafii. 
 

Serdecznie dziękujemy  członkom rady: 
Alicia Armacinski, Richard Armacinski 

  i Chris Kocko. 

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

