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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 17, 8-13) 
Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad  

Amalekitami  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8) 

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata 
 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 
Wszelkie Pismo natchnione jest  

pożyteczne do kształcenia  
w sprawiedliwości  

 
EWANGELIA (Łk 18, 1-8) 
Wytrwałość w modlitwie  

Poniedziałek 17 października 

Św. Ignacego z Antiochii, bp i mecz. 

8:00 za śp. Janinę Niziński (35 rocz.) - od córek 

 z rodzinami 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Irenę, Janinę, Stanisława, Józefa, 

 Kazimierza Masłowskich - siostrzenica 

 Halina Kwapis 

 Za śp. teściów Mieczysławę i Janusza oraz 

 męża Stefana - rodzina  

 

Wtorek 18 października 

Św. Łukasza Ewangelisty 

8:00  śp. Romana Onak - żona z synami                                                                                                                

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże  

 błogosławieństwo dla rodzin Bielawski, 

 Buczkowicz,  Koenig, Maciąg, Oliver,  

 Rowiński, Shirinian 

 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo 

 dla rodziny Serefin 

 

Środa 19 października 

Bł.  Popiełuszko, kapłana i męczennika 

8:00 Za śp. Marie Derecką (8 rocz.) - rodzina 

 Za śp. Małgorzatę i Jakuba Rabiańskich 

 - synowa 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 20 października 

Św. Pawła od Krzyża 
8:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej na każdy dzień dla rodziny  

 Konaszenko 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Danutę Mrozińską (2 rocz.) - syn  

 z rodziną 

 Za śp. Dionissiosa Patrikis - od żony  

 z rodziną 

 

Piątek 21 października 

8:00 Za śp. Bożenę i Janusza Kośnik 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 O Boże błogosławieństwo dla 

 członków Komitetu Kościelnego 

 O potrzebne łaski dla członków grupy 

 młodzieżowej i jej duszpasterza  

 Za zmarłych rodziców Annę i Eugeniusza 

 Nowak - córka Urszula z rodziną 

  
Sobota 22 października 

Św. Jana Pawła II, Papieża 
8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o łaskę wiary, dary Ducha Św. i opiekę 

 Matki Bożej dla Gregory’a  

 Mieczkowskiego z okazji urodzin - mama 

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 Za śp. Leokadię Szymczyk (12 rocz.) 

 - od córki Jadwigi z mężem 

19:00 Za śp. Beatę Degowską (3 rocz.) - 

 rodzice i siostra z rodziną 

 
Niedziela 23 października 

8:00 Za śp. syna Krzysztofa i męża Stanisława 

 Jeż - mama i żona 

9:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo dla Evelyn 

  i Tadeusza z okazji rocznicy ślubu - córka 

11:00 Za parafian i dobrodziejów 

13:00 Za zmarłych z rodzin Solarz i Kurek oraz 

 Zofię Wójtowicz - Leszek z rodziną  

14:30 Za śp. Antoniego Kania (12 rocz.) oraz   

 rodziców z obojga stron - żona i dzieci 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 za śp. Tadeusza Radomskiego 

 i Eugeniusza Kaczorowskiego  

 

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  

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 
Katalleyna Ania Gallardo 
córka  Móniki i Christian’a 

 

Josephina Beltempo 
córka Dóminiki i Leónardó’a 

 
Weronika Stępniak 

córka Anny i Łukasża 
 

Stella Leokadia Szyller 
córka Martyny i Patrick’a 

 
Ryan Linkiewicz 

syn Katarżyny i Rajmunda 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR 
 OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU  
30 X o godz. 11:00.  

Zgłósżenia prżyjmuje biuró parafialne.  

Na KAWĘ i PĄCZKI  
żaprasża Młódżież  

Bądźmy wytrwali 
 
Czytając dzisiejszą Ewangelię,  
zdumiewamy się postawą sędziego, 
który zniecierpliwiony i zniechęcony, 
czuje przymus, by czynić coś dobrego  
i sprawiedliwego. Wobec tej silnej  
postaci, gdzieś w cień umyka nam owa 
udręczona kobieta, samotna i nic  
nieznacząca, która jednak miała  
w sobie tak wielką siłę lub desperację, 
by wytrwale prosić i nie ustawać  
w swoich błaganiach. Jak bardzo  
musiała być udręczona, osłabiona, 
zniszczona, skoro ów zły sędzia był jej 
ostatnią i jedyną nadzieją. A jednak 
musiała być także człowiekiem wielkim 
i odważnym, mężnym i silnym, skoro  
z taką wytrwałością gotowa była prosić 
o pomoc. Obyśmy mieli choć część tej 
mądrości, gdy zwracamy się do Boga. 
 
Panie Jezu Chryste, Twój Ojciec w niczym 
nie przypomina złego sędziego, ja jed-
nak pragnę w swoich błaganiach stać się 
podobny do wytrwałej wdowy, która 
całe swoje życie składa w Jego ręce. Ty 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.  

Spotkanie Seniorów 
wtorek, 18 października  

godzina 11:00 
w Centrum Jana Pawła II.  

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

 
Stephanie Labenda ,  
córka  Lidii i  Rómana  
& Benjamin Perkins ,  
syn Emmy and Talbót’a  

III Kongres Miłosierdzia  
Bożego w Kanadzie 

13 – 16 października, 2022 
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: 
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 

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

Trwa na ulicach wielu miast na całym  
s wiecie akcja 40 Dni dla Życia.   

Zaprasżamy dó akcji módlitewnej  każ degó dnia 
ód 7:00 dó 19:00  dó 6 listópada włącżnie.  

Kóntakt ż Grupą Kólbe Pró-Life póprżeż email:  
kolbeprayprolife@gmail.com   

PAŹDZIERNIK – miesiąc  
Modlitwy Różańcowej 

Nabożeństwo różańcowe odprawiane jest 
w tygódniu ó gódż. 18:30  
w sóbóty ó gódż. 8:30 
w niedżielę ó gódż. 18:30 
 

Różaniec prówadżą DUSPASTERZE 
Królowo różańca świętego,  

módl się za nami.  

Piątek, 21 października  o godz.19:00 
Msża Ś w. i  spótkanie Komisji Kościelnej  

pó Msży Ś w.  

Koncert z okazji Dnia Niepodległości  
11 listopada 2022 

Chó r NOVI SINGER TORONTO pód dyrekcją 
Macieja Jas kiewicża żaprasża na  

nadżwycżajny kóncert ż ókażji Dnia  
Niepódległós ci.  Gós cinnie ż Pólski wystąpi 
żnakómity perkusista Jacek Pelc ż premieró-
wym wykónaniem skómpónówanej prżeż 
siebie Jażż Śuite „ Migratión”.  Tówarżysżyc  
mu będą Bartósż Hadała, Eric Śt. Laurent, 

Mauriżió Rólli i Paweł Pacanówski. 
W prógramie będżie móż na ró wnież  usłysżec  
utwóry chó ralnó-instrumentalne, a sólistką 

będżie Cassandra Warner– sópran. 
Koncert odbędzie się w piątek 

 11 listopada 2022,godz.19:00 w Polskim 
Centrum Kultury im. Jana Pawła II. 

  
Bilety dó nabycia w Księgarniach Pegaż na 
Plażie Wisła i w Śtarskim 2, w Pólskim  

Centrum Kultury óraż ónline evenbrite.ca 

„ZOBACZ ANIOŁA”  
Tó piękny film dókumentalny, któ ry póbudża dó 
refleksji nad rżecżywistós cią s wiata Aniółó w  

Bóż ych. Ten wspaniały dókument żabiera nas pó 
najwięksżych sanktuariach Ś więtegó Michała  

Archanióła. Misję Ś więtegó Michała ‘prżybliż ą nam 
wspaniali gós cie: Abp. Henryk ‘Hóser, Ks. Marcelló 
Śtanżióne, Ks. Henri Gesmier, Ks. Dariusż Wilk óraż 

ósóby któ re dós wiadcżyły óbecnós ci Ś więtegó  
Michała na Ziemi. 

 
Pisarże, wierni i duchówni kós cióła Katólickiegó,  
w miejscach óbjawien  i kultu Ś więtegó Michała 
Archanióła, ódkrywają tajemnicę pierwsżegó  
pós ró d Aniółó w Ś wiatłós ci.  Ś wiadectwó wiary, 

história Kós cióła, architektura i sżtuka w kulturże 
chrżes cijan skiej prżybliż a widżóm nieżwykłą  
póstac  Archanióła Michała. Tó idealny cżas na  

refleksję nad samym sóbą w tych cięż kich cżasach. 
Premiera w Kanadzie, 21 października w piątek 

o godz. 19:00 w Centrum Jana Pawła II oraz w 
niedzielę, 23 października, godz. 16:00  

w parafii św. Kazimierza w Toronto.  
Bilety w cenie $10 w Parafii s w. Każimierża  

i Centrum Jana Pawła II.  
Informacje: Parafia s w. Każimierża,  

Tel. 416.532.2822 

Wspólnota Rodzin Jana Pawła II żaprasża  
wsżystkie ródżiny na spótkanie  
Dzisiaj godzina 15:00-17:00  

w salce Brata Antóniegó.  
Temat spótkania:  Mója Relacja ż Maryją.  

Druga Składka  
22-23 października, druga kolekta  

przeznaczona będzie na  
Światowe Dzieła Misyjne 
Bóg zapłać za wsparcie! 

Grupa Kolbe Pro Life żaprasża na prójekcje 
filmu UNPLANNED (NIEPLANOWANE)  
w niedżielę 23 października o 15:30  

w sali parafialnej. Wstęp wólny! 

Akcja Znicz 
23-24, 29-30 października oraz  

1 listopada ministranci będą  sprżedawac  
żnicże na gróby nasżych bliskich. 

 Zachęcamy, aby nabywac  żnicże ód nich. 

Zwracamy się z prośbą dó pólónijnych  
biżnesó w, aby spónsórówali   

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
dla dżieci póprżeż dóstarcżenie słódycży dó 

biura parafialnegó dó 29 paż dżiernika. 
Uwaga ! prżynósimy tylkó słódycże wólne  

ód żawartós ci órżechó w. 

Od listópada w każ dą s ródę  
w gódż.19:00-20:00 żórganiżówana będżie 

katecheza dwujęzyczna dla dzieci  
po I Komunii Św. (8-9 lat). 

Fórma rejestracyjna dó póbrania na kólbe.ca  
Zapisy i infórmacje dó kón ca  

paż dżiernika  s. Haliny  Tel. 647.205.7297 

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych  
i Dnia Zadusznego odbędą się modlitwy  

za zmarłych na cmentarzach.  
 
Módlitwy ódprawióne będą w niedżielę  
30 października. na następujących cmentarżach:  
 
Godz. 14:00:  
Resurrectión Cathólic Cemetery, Whiby  (Msża s w.) 
Godz. 14:00 
Meadówvale Cemetery, Bramptón  
Godz. 14:30 
Queen óf Heaven, Bramptón 
Godz. 15:00:  
Móunt Hópe, Tóróntó 
Park Lawn, Tóróntó 

Śanctuary, Tóróntó 
Godz. 16:00: 
Assumptión, Mississauga  
Móunt Peace, Mississauga 
Śt. Jóhn’s, Mississauga 
Śt. Mary’s, Mississauga 
Thórntón Cemetery, Oshawa 

  

RYCERZE KOLUMBA 15-16 paż dżiernika 
prżed wejs ciem dó kós cióła będą różprówa-
dżac  Roses for Life – Róże dla życia.  Celem 

tej akcji jest uwraż liwienie na wartós c   
ludżkiegó ż ycia, wyraż enie sprżeciwu wóbec 

żabijania najbardżiej beżbrónnych,  
nienaródżónych dżieci óraż żbió rka  

fundusży na pómóc ratówania  
nienaródżónegó jesżcże dżiecka.  

„NĘDZASZ I MADAME” 
Prójekcja filmu w nasżej parafii ódbędżie  

się w sobotę 29 października  pó  
wiecżórnej Msży s w.  

Film „Nędżarż i madame” ukażuje artystycżną 
i duchówą drógę pólskiegó pówstan ca  
stycżniówegó, artysty-malarża óraż  

dóbrócżyn cy ubógich-Adama 
 Chmielewskiego, któ ry pó latach burżliwej  

młódós ci póstanawia pórżucic  swóje  
dótychcżasówe ż ycie, a s wiat póżnaje gó,  

jakó s w. Brata Alberta. 
Serdecznie zapraszamy ! 

WYPOMINKI 
Kós ció ł katólicki módli się ża wsżystkich 

wiernych żmarłych, sżcżegó lnie  
w listópadżie.  Wypóminki tó jedna ż fórm 
módlitwy błagalnej, któ ra wyraż a  nasżą 
wiarę w ż ycie wiecżne i żaufanie dó  

miłósiernegó Bóga, któ ry pragnie żbawic  
każ degó cżłówieka. Ta fórma módlitwy  
mó wi ró wnież  ó więżi, któ ra łącży nas,  
ż yjących na żiemi, ż ósóbami, któ re są  
w cżys c cu, a takż e ż tymi, któ rży już  są  

w niebie. Śtanówi tó wyraż jednós ci całegó  
Kós cióła: pielgrżymującegó na żiemi,  

pókutującegó w cżys c cu óraż  
triumfującegó w niebie  

Kopertki na Wypominki żnajdują się  
w kórytarżu kós cióła, a składamy je dó  

specjalnej skrżynki prży głó wnym ółtarżu.  
Program RCIA ódbywa się w s ródy  
o godz:19:30 w salce Ś w. Eugeniusża. 


