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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 11, 22 – 12, 2) 

Bóg miłuje całe stworzenie  
 

PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14) 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
  

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 1, 11 – 2, 2) 
Uświęcenie chrześcijan przynosi 

 chwałę Chrystusowi   
 

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) 
Nawrócenie Zacheusza  

 

Poniedziałek 31 października 
Św. Alfonsa Rodriguez 

8:00 Za śp. Aleksandrę Sudoł - syn z rodziną 

18:30 Nabożeństwo Różańcowe  

19:00 Za śp. Janinę i Romualda (3 rocz.) 

 Za śp. syna Karola Warych i zmarłych  

 z rodziny Warych - rodzice i brat  

Wtorek 1 listopada 

Wszystkich Świętych 
8:00  Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

10:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

17:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach - w j. angielskim 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

Środa 2 listopada 

8:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 Wypominkach 

10:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

17:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za zmarłych wspomnianych w  

 wypominkach 
Czwartek 3 listopada 

Św. Marcina de Porres, zakonnika 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 Za śp. Danutę Fedko (2 rocz.) - Antonina 

 Za zmarłych z rodzin Kołatków, 

 Arabskich i Hofman 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 w intencji Kapłanów i Osób  

 Konsekrowanych z prośbą o Boże  

 Błogosławieństwo dla nich - Apostolat 

 Złota Róża 

Piątek 4 listopada 
Św. Karola Borromeusza, biskupa 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 Za śp. Irenę Rembecką - syn z rodziną 

10:00 Za śp. Andrzeja Smoła - żona 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za śp. Józefa Taborowskiego - córka 

 Maria 
Sobota 5 listopada 

Św. Elżbiety i Zachariasza rodziców Św. Jana Chrzciciela 

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

17:00 Za śp. Janinę i Tadeusza Miś - syn  

 z rodziną 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za śp. Tadeusza Wójcik - dzieci  

 z rodzinami 
Niedziela 6 listopada 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

9:30 Za śp. Monikę i Zdzisława Ślawskich - syn 

 z rodziną 

11:00 Za parafian i dobrodziejów 

13:00 Za śp. Annę i Stanisława - syn z rodziną 

 Za śp. Rafała Musiał - Grupa Radość Joy 

14:30 Za śp. Kornelię, Teofila, Piotra

 Kurzątkowskich, Helenę i Piotra 

 Godlewskich, Natalię i Jana Wajdzik 

 oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za zmarłych rodziców Władysławę i Jana 

 Cabaj - syn z rodziną  

 

Intencja papieska  
na miesiąc listopad 2022  

 
Za dzieci, które cierpią  

Mó dlmy się, aby dzieci, któ re cierpią ‐ te, 
któ re z yją na ulicy, ófiary wójen, sieróty ‐ 
miały dóstęp dó edukacji i mógły na nówó 

zaznac  uczucia ze stróny ródziny.  

INTENCJE ZBIOROWE 
Przypóminamy, z e intencje na Mszę s w.  

z intencjami zbiórówymi podajemy telefonicznie  
905.848.2420. Ofiarę móz na złóz yc  w kópertce  
z napisem „Intencje zbiorowe” pódczas  
niedzielnej Mszy Ś w. lub składając dó  

skarbóny przy wejs ciu  

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

Chrzty 
 

Lilia Caroline Czechowski 
córka Caróline i Adama 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 
Nabóz en stwó ó pówółania kapłan skie 

ó gódzinie 18:30 

PIERWSZA SOBOTA MIESĄCA 
Msza s w. i Nabóz en stwó Pierwszej Śóbóty  

ó gódzinie 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Śerca Pana Jezusa pó 

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

Na KAWĘ i PĄCZKI  
zaprasza Ródzina Ró z an ca 

By na zawsze być z Nim 
 
Zacheusz – mały człowiek, który  
zdecydował się na karierę zdziercy  
podatkowego, z pewnością gardził sobą 
w skrytości i do niskiego wzrostu dodał 
niską samoocenę. Jednak w dniu,  
w którym stanął na konarach drzewa, 
stał się jakoś podobny do Chrystusa. 
Sykomora, na którą się wspiął, była 
bowiem zapowiedzią tego, czego Jezus 
dokonał dla niego na Golgocie.  
Z perspektywy drzewa zobaczył, że  
wywyższenie, patrzenie na czubki  
ludzkich głów, to także doświadczenie 
głębokiej samotności, która woła  
o obecność Boga. Kiedy więc wzrok 
 Jezusa skrzyżował się z jego wzrokiem, 
gotów był oddać wszystko, nie tylko to, 
co ukradł, lecz także samego siebie, by 
już na zawsze być z Nim. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś  
szukać i zbawić to, co zginęło. Oto ja idę 
za Tobą, byś mnie odnalazł i ogarnął 
swoją miłością. Ty żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen.  

Dzisiejsza druga składka 
 przeznaczóna będzie na  
remónty naszegó Kós cióła.  

Serdecznie dziękujemy  

Rocznicę Ślubu Obchodzą  
Danuta i Daniel Korpula 55 rocz., 

Wiktoria i Lesław Górniak – 55 rocz., 
Halina i Roman Szczepan – 55 rocz., 

Teresa i Maciej Kaczmarczyk – 50 rocz., 
Anna i Andrzej Sukta – 50 rocz., 

Sabina i Jan Szutka – 50 rocz., 
Teresa i Ryszard Jabłoński – 50 rocz., 

Irena i Henryk Tomczyk – 50 rocz., 
Janina i Kazimierz Plewa – 50 rocz., 

Zofia i Eugeniusz Klich – 50 rocz., 
Krystyna i Wiesław Figlasz – 48 rocz., 

Eugenia i Józef Minda – 48 rocz., 
Urszula i Mirosław Ryl – 45 rocz., 

Mariola i Kazimierz Brozda – 43 rocz.,  
Jadwiga i Marek Baczyńscy - 40 rocz., 
Marta i Jarosław Romaniuk—35 rocz., 

Anna i Marek Stecki - 31 rocz., 
Małgorzata i Marian Foltyn - 30 rocz., 

Barbara i Marcin Huk – 15 rocz., 
Małgorzata i Arkadiusz Sukta -15 rocz., 

 

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

Trwa na ulicach wielu miast na całym s wiecie 
akcja 40 Dni dla Życia. Zapraszamy dó akcji 
módlitewnej  kaz degó dnia ód 7:00 dó 19:00  
dó 6 listópada włącznie. Kóntakt z Grupą 

 Kólbe Pró-Life póprzez 
 email: kolbeprayprolife@gmail.com   

Ostatnie nabożeństwo różańcowe  
ódprawiane będzie w póniedziałek  

31 paz dziernika ó gódz.18:30 
 

Królowo różańca świętego,  
módl się za nami.  

Koncert z okazji Dnia Niepodległości  
11 listopada 2022 

Chó r NOVI SINGER TORONTO pód dyrekcją 
Macieja Jas kiewicza zaprasza na nadzwyczaj-

ny kóncert z ókazji Dnia Niepódległós ci. 
Gós cinnie z Pólski wystąpi znakómity  

perkusista Jacek Pelc z premierówym wykó-
naniem skómpónówanej przez siebie Jazz 
Śuite „ Migratión”.  Tówarzyszyc  mu będą 
Bartósz Hadała, Eric Śt. Laurent, Maurizió 

Rólli i Paweł Pacanówski. W prógramie będzie 
móz na ró wniez  usłyszec  utwóry chó ralnó-

instrumentalne, a sólistką będzie 
 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 Pegaz  
na Plazie Wisła i w Śtarskim 2, w Pólskim  
Centrum Kultury óraz ónline evenbrite.ca 

BAL WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH  

ódbędzie się w póniedziałek 
31 października od godz.18:00 - 20:00  
w sali parafialnej. Chcemy wprówadzic  nasze 
dzieci we włas ciwy klimat s więta Wszystkich 
Ś więtych, któ ry jest przeciez  pełen radós ci. 
Zachęcamy dzieci i młódziez  dó tres ci  
chrzes cijan skich, prómujemy s więte póstacie 
jakó wzóry i autórytety dla nas wszystkich. 
Dzieci przebierają się w dówólne póstacie 
s więtych, pózytywnych bóhateró w, aniółó w 
itp. Prosimy pólónijne biznesy ó spónsórstwó 
słódyczy dla dzieci, uwaga słodycze muszą 
być bez orzechów.  
Śłódycze przynósimy dó biura parafialnegó. 

KATECHEZA 
Od listópada w kaz dą s ródę  

w gódz.19:00-20:00 zórganizówana będzie 
katecheza dwujęzyczna dla dzieci po  

I Komunii Św. (8-9 lat).  Fórma rejestracyjna 
dó póbrania na kólbe.ca  

Zapisy i infórmacje dó kón ca  
paz dziernika  s. Haliny  Tel. 647.205.7297 

Z ókazji Uróczystós ci Wszystkich Ś więtych  
i Dnia Zadusznegó dzisiaj ódbywają się  
módlitwy za zmarłych na cmentarzach.: 

Godz. 14:00:  
Resurrectión Cathólic Cemetery, Whiby  (Msza 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 
Wszystkie ósóby, któ re chcą wspierac   

finansówó naszą parafię mógą kórzystac   
z kópertek. Śtali uz ytkównicy ódbierają  
je raz w róku z póczątkiem grudnia, nówi 
prószeni są ó kóntakt z biurem parafialnym 
w paz dzierniku. Ofiary na kós ció ł móz na 
ódliczyc  ód pódatku. Zas wiadczenia  

pódatkówe za kaz dy rók są wysyłane dó 
ófiaródawcó w dó kón ca lutegó. 

WYPOMINKI 
Kós ció ł katólicki módli się za wszystkich 

wiernych zmarłych, szczegó lnie  
w listópadzie.  Wypóminki tó jedna z fórm 
módlitwy błagalnej, któ ra wyraz a  naszą 
wiarę w z ycie wieczne i zaufanie dó  

miłósiernegó Bóga, któ ry pragnie zbawic  
kaz degó człówieka.  

Ta fórma módlitwy mó wi ró wniez  ó więzi, 
któ ra łączy nas, z yjących na ziemi, z ósóbami, 
któ re są w czys c cu, a takz e z tymi, któ rzy juz  

są w niebie. Śtanówi tó wyraz jednós ci  
całegó Kós cióła: pielgrzymującegó na ziemi,  

pókutującegó w czys c cu óraz  
triumfującegó w niebie.  

Kopertki na Wypominki znajdują się  
w kórytarzu kós cióła, a składamy je dó  

specjalnej skrzynki przy głó wnym ółtarzu. 
  

Msze Św. za zmarłych wspomnianych 
 w wypominkach:  

Wtorek, 1 listopada  
8:00, 10:00, 17:00 (angielska), 19:00 
Środa,  2 listopada 
8:00, 10:00, 17:00, 19:00 

Program RCIA ódbywa się w s ródy  
o godz:19:30 w salce Ś w. Eugeniusza. 

Akcja Znicz 
29-30 października oraz  

1 listopada ministranci będą   
sprzedawac  znicze na gróby  

Naszych bliskich. Zachęcamy, aby  
nabywac  znicze ód nich. 

SAKRAMENT CHRZTU 
Przypóminamy, z e chrzest dziecka nalez y 
zgłósic  dó biura parafialnegó  pó łtóra  

miesiąca przed planówaną datą.  
Rodziców i chrzestnych obowiązują  

nauki przed chrztem,  które odbywają 
 się w naszej parafii. 

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

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

póprówadzi ks. Krzysztóf Śtanula CŚMA. 
Kószt rekólekcji $225.00 ód ósóby.  

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

email: cwójci3560@gmail.cóm 

Odeszli do Pana 
śp. Jan Rogalski, 91 lat 

śp. Roman Onak, 84 lata 
śp. Teresa Mróz, 74 lata 

śp. Helena Janczura, 71 lat 
śp. Kazimierz Jakacki, 68 lat 

śp. Bogdan Ross, 65 lat 
śp. Rafał Musiał, 61 lat 

śp. Krzysztof Tulak, 61 lat 
śp. Barbara Kowalczyk, 58 lat 

 
Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

Przypóminamy, z e znicze  
zapalac  będziemy tylkó przy pómniku  

Ś w. Jana Pawła II. Nie wólnó ich palic  przy 
Krzyz u óraz pómniku Bóz egó Miłósierdzia  

Msza Ś w. dla człónkó w Klubu Śenióra   
wtorek, 8 listopada godzina 10:00 

Śpótkanie ódbędzie się  pó  
Mszy s w. w Centrum Jana Pawła II 

Różaniec za zmarłych wspomnianych  

w wypominkach ;1 - 8 listopada 

przed wieczorną Mszą Świętą 

Z nocy z soboty 5 listopada na niedzielę  
6 listopada nastąpi zmiana czasu z letnie-

go na zimowy. Zegary przesuniemy 
 godzinę do tyłu. 


