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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE 
(Syr 35, 12-14. 16-18) 

Modlitwa pokornego przeniknie obłoki  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23) 

Refren: Biedak zawołał i Pan  
go wysłuchał 

 
DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 4, 6-9. 16-18) 

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu 
  

EWANGELIA (Łk 18, 9-14) 
Przypowieść o faryzeuszu i celniku  

Poniedziałek 24 października 

Św. Antoniego Marii Claret, biskupa 

8:00 O Błogosławieństwo Boże  i opiekę Matki 

 Bożej dla o. Jacka Nosowicza w dniu 

 urodzin 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Władysławę Pudlis - Krystyna 

  z rodziną 

 Za śp. Wojciecha Broda (24 rocz.)  

 

Wtorek 25 października 

8:00  śp. Barbarę Langowski (13 rocz.) 

  - mąż, córka, syn z rodzinami 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Marię i Daniela Pawluch - syn 

 z rodziną 

 Za śp. Barbarę Chmura - rodzina 

 

Środa 26 października 

8:00 Dziękczynna z okazji 29 rocznicy ślubu 

 Iwony i Piotra 

 Za śp. Franciszka Rabińskiego - żona  

 z dziećmi  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 ZBIOROWA 

 
Czwartek 27 października 

8:00 Za śp. Ludwikę i Józefa Groński - córka 

  z rodziną  

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Łucję, Tadeusza i Romana 

 Pawłowskich oraz Jakuba Głowińskiego  

 - rodzina 

 Za śp. Władysława Armatys - żona i córki 

 z rodzinami 

 

Piątek 28 października 

Św. Szymona i Judy, Apostołów 

8:00 Za śp. Tadeusza i Stanisława Gawron  

 - żona i mama 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Józefa Taborowskiego oraz 

 zmarłych  z rodzin Pigiel i Guzda - rodzina 

 Za śp. Zofię i Henryka Kaczmarczyk  

 oraz zmarłych z rodziny Kaczmarczyk  

 i Kucharskich, za śp. Kazimierę i Zenona 

 Kozłowski oraz zmarłych z rodziny  

 Kozłowskich i Przybyszów  

  
Sobota 29 października 

8:00 Za śp. Kazimierza Talarek (15 rocz.) 

8:30 Nabożeństwo Różańcowe  

17:00 Za śp. Janinę Zielińską - rodzina Niedziela 

19:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla rodziny Stawiarz 

 
Niedziela 30 października 

8:00 Za zmarłych z rodzin Chrzanowski, Łojko, 

 Krawczyk i Kłakowicz 

9:30 Za zmarłych z rodzin Raczywolski,  

 Kraska, Sitko i Kamycki– rodzina Kraska 

11:00 Za parafian i dobrodziejów 

13:00 Za zmarłych z rodzin Zaczek, Pranschke, 

 Kwaterowski i Miotk 

14:30 Za śp. Marie i Józefa Jemioło - córki  

 z rodzinami 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Julię, Adama i Bronisława 

 Czeszejków oraz Eleonorę i Edwarda 

 Kluszczyńskich  

 

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  

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

Chrzty 
Damian Daniel Gajda 

syn  Laury i Oskara 

 

Sara Nora Mazur 
córka Anny    

 
Leo Krystian Martynenko 

syn  Victórii i Alex’a 

MSZA ŚW. W INTENCJI PAR  
OBCHODZĄCYCH ROCZNICĘ  

SWOJEGO ŚLUBU 30 X o godz. 11:00.  
Zgłósżenia prżyjmuje biuró parafialne.  

Na KAWĘ i PĄCZKI  
żaprasżają Prżyjaciele Misji 

Ekonomia zbawienia 
 
W ekonomii zbawienia panują reguły, 
których nie wymyśliłby żaden człowiek. 
Skupienie na sobie, autotematyczność, 
egocentryzm – oto głównie przeszkody 
w naszej relacji z Bogiem, która  
wymaga skruszonego serca i pokory. 
Faryzeusz sprawia wrażenie, jakby 
miał ducha dziękczynienia – Boże,  
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie 
– w rzeczywistości jednak jest to zły 
duch porównywania, który go zwiódł, 
infekując pychą. Celnik, który pozornie 
dystansuje się od Boga – stał z daleka – 
jest w rzeczywistości w samym Jego 
Sercu i został usprawiedliwiony, bo 
znał całą swoją ludzką biedę i nie  
próbował jej ukryć czy perfumować. 
Ekonomia Boga jest bardzo szczególna. 
Tu wartość płynie tylko z miłości. 
 
Panie Jezu Chryste, dziś nie śmię nawet 
oczu podnieść ku niebu, biję się w piersi i 
wołam: Bądź miłościwy dla mnie, 
grzesznego. Ty żyjesz i królujesz na wie-
ki wieków. Amen.  

 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
Otócżmy módlitwą parę  któ ra wstąpiła 
w sakramentalny żwiążek  małż en ski: 

 
Agata Kieliszek,  

córka Marżanny i Mariusża 
Kyle Goncalves,  

syn  Candida i Jóse’a  

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
żaprasża na spótkanie ż Jeżusem  
w Najs więtsżym Śakramencie,  

w każdy 2gi piątek miesiąca, óraż  
Wiecżó r Uwielbienia ż Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
pó wiecżórnej Msży s więtej.  
W prógramie; wystawienie  
Najs więtsżegó Śakramentu,  

katecheża i s piew. 
Przyłącz się i zaproś innych 

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.  

Koncert z okazji Dnia Niepodległości  
11 listopada 2022 

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

ny kóncert ż ókażji Dnia Niepódległós ci. 
Gós cinnie ż Pólski wystąpi żnakómity  

perkusista Jacek Pelc ż premierówym wykó-
naniem 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 

Druga Składka  
22-23.X - Światowe Dzieła Misyjne 
29-30.X - - Fundusż Remóntówy 

 
Bóg Zapłać za Waszą Hojność! 

Grupa Kolbe Pro Life żaprasża na prójekcje 
filmu UNPLANNED (NIEPLANOWANE)  

Dżisiaj o 15:30 w sali parafialnej.  
Wstęp wolny! 

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. 

KATECHEZA 
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.) 
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 

Kopertki 
Wsżystkie ósóby, któ re chcą wspierac   

finansówó nasżą parafię mógą kórżystac   
ż kópertek. Śtali uż ytkównicy ódbierają  
je raż w róku ż pócżątkiem grudnia, nówi 
prósżeni są ó kóntakt ż biurem parafialnym 
w paż dżierniku. Ofiary na kós ció ł móż na 
ódlicżyc  ód pódatku. Zas wiadcżenia  

pódatkówe ża każ dy rók są wysyłane dó 
ófiaródawcó w dó kón ca lutegó. 

„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 listópa-
dżie.  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. 

PODZIĘKOWANIA 
Śerdecżnie dżiękujemy Rycerzom Kolumba 
ża pómóc prży pracach na nasżym parkingu 

jak ró wnież  ża wsparcie finansówe. 
Zapraszamy męż cżyżn dó wstępówania  

dó tej najwięksżej na s wiecie 
 rżymskókatólickiej órganiżacji  
ó charakterże charytatywnym. 

URODZINY 
W póniedżiałek, 24 paż dżiernika, prżypadają 
uródżiny  Ojca Proboszcza Jacka Nosowicza 
OMI. Od całej wspó lnóty parafialnej składamy 

Ojcu najserdecżniejsże ż ycżenia żdrówia,  
niegasnącegó entużjażmu, ópieki Matki Bóż ej 
na każ dy dżien  óraż óbfitós ci 

wsżelkich łask Bóż ych. 
 
Sto Lat Ojcze Jacku! 

Spotkanie Grupy Misyjnej  
czwartek, 27 października, po 

 wiecżórnej Msży Ś w. w salce Śr. Faustyny  

Akcja Znicz 
23-24, 29-30 października oraz  

1 listopada ministranci będą  sprżedawac  
żnicże na gróby nasżych bliskich. 

 Zachęcamy, aby nabywac  żnicże ód nich. 

SAKRAMENT CHRZTU 
Prżypóminamy, ż e chrżest dżiecka należ y 
żgłósic  dó biura parafialnegó  pó łtóra  

miesiąca prżed planówaną datą.  
Rodziców i chrzestnych obowiązują  

nauki przed chrztem,  które odbywają 
 się w naszej parafii. 

W 1926 Papież  Pius XI  
ustanówił Niedżielę Misyjną  

dla całegó Kós cióła, a pierwsża  
ógó lnós wiatówa żbió rka  

Niedzieli Misyjnej ma miejsce  
w paż dżierniku 1927. Zbió rka Niedżieli  

Misyjnej jest żawsże żbierana  
w prżedóstatnią niedżielę miesiąca 

 paż dżiernika. Dżien  ten óbchódżóny jest  
we wsżystkich Kós ciółach lókalnych jakó 

s więtó katólickós ci i pówsżechnej  
sólidarnós ci, aby chrżes cijanie na całym 

s wiecie użnali swóją wspó lną  
ódpówiedżialnós c  ża ewangeliżację s wiata. 

Zaprósżenie na rekólekcje Krucjaty  
Wyzwolenia Człowieka: ”A mys my się  
spódżiewali”, któ re ódbędą się w dniach  

11-13 listopada 2022r. w ós ródku księż y 
 Michalitó w w Melróse. Rekólekcje  

póprówadżi ks. Krżysżtóf Śtanula CŚMA. 
Kósżt rekólekcji $225.00 ód ósóby.  

Zgłósżenia prósimy kierówac  na numer  
tel. 416-420-7997 lub na  

email: cwójci3560@gmail.cóm 

Piątek, 28 października  
Śpótkanie żelatóró w Rodziny  

Różańcowej pó Msży Ś w. wiecżórnej  
w Śali parafialnej 


