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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (Ml 3, 19-20a) 

Sprawiedliwy sąd Boży  
 

PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9) 

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie 
 

DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 3, 7-12) 
Kto nie chce pracować, niech też nie je 

  
EWANGELIA (Łk 21, 5-19) 

Jezus zapowiada prześladowania  
swoich wyznawców  

 

Poniedziałek 14 listopada 

Św. Mikołaja Tavelić, męczennika 

8:00 Za śp. Jerzego Beer - żona z rodziną 

19:00 Za śp. Annę i Jana Armatowicz - syn 

  z rodziną 

 Za śp. Janinę Brandys 

 

Wtorek 15 listopada 

Św. Alberta Wielkiego, biskupa i Doktora Kościoła 

8:00  Za śp. Mieczysława Cieśla (3 rocz.) - córka 

19:00 Za śp. Ewę Rodrigues oraz rodziców 

 Wandę i Władysława Ostapowicz 

 Za śp. Danutę Maciuba ( rocz.) 

 

Środa 16 listopada 

8:00 Za śp. mamę Zofię Kipa (1 rocz.) - córki 

 z rodzinami 

 Za zmarłych z rodzin Padłowskich  

 i Świerzbińskich 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 17 listopada 
Św. Elżbiety Węgierskiej 

8:00 Za śp. Tomasza Ujda - mama 

19:00 Za Annę i Stanisława z okazji rocznicy 

 ślubu - od córek 

 Z prośbą o opiekę Matki Bożej dla dzieci  

 i ich dobre wybory - mama 

 

Piątek 18 listopada 
Bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy 

8:00 Za śp. Andrzeja i Leopolda Wasilewskich 

 oraz Leszka Piątkowskiego - Wanda 

19:00 Za śp. Edwarda Kuziora 

 Za śp. Eugeniusza Otrębiak - syn 

 
Sobota 19 listopada 
Bł. Salomei, zakonnicy 

8:00 Za śp. Tadeusza Biały - syn z rodziną 

17:00 Za śp. Sabinę Silininkas –rodzina 

 Żebrowski 

19:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

 o dalszą opiekę Matki Bożej i dary Ducha 

 Św. w 15 rocznicę urodzin Maxima 

 Mieczkowskiego - babcia 

 
Niedziela 20 listopada 

Chrystusa Króla Wszechświata   
8:00 Za śp. Zenona Koczwara (11 rocz.) - żona 

9:30 Za śp. rodziców Marię i Wojciecha, brata 

 Bogdana - Maria z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Św., 

 opiekę Matki Bożej dla Natalii z okazji 8 

 urodzin i Grzegorza z okazji 19 urodzin 

 - dziadkowie 

14:30 Za śp. Mieczysława Cieśla (3 rocz.) - żona 

 z rodziną   

19:00 Za śp. Michała Puzio  

 

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 dó biura parafialnegó.  

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

CHRZTY 
Sebastian Michał Kulig 

syn Marty i Piótra 
 

 
 

Różaniec prowadzi Róża nr.55 

SAKRAMENT CHRZTU 
Chrzest dziecka ródzicó w  

nalez ących dó parafii, nalez y zgłósic  dó biura 
przynajmniej półtora miesiąca  

przed planowaną datą. 
Ródzice muszą byc  zarejestrówanymi, 
praktykującymi człónkami parafii. 
Ródzice chrzestni pówinni miec   

ukón czóne16 lat, byc   praktykującymi 
 katólikami pó sakramencie bierzmówania  
i jez eli pós lubieni  tó pó s lubie kós cielnym .  

Rodziców i chrzestnych obowiązują  
nauki przed chrztem, które odbywają  

się w naszej parafii. 

 
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;  
każdy pierwszy czwartek miesiąca,  

o godzinie 18:30.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
Pary pragnące zawrzec  sakramentalny  

związek małz en ski pówinny  się z biurem 
parafialnym celem uzyskania infórmacji  ich 
kónkretnej sytuacji. Nalez y tó zróbic  rók 

przed planówaną datą s lubu. Wszystkie pary 
zóbówiązane są dó ukón czenia kursu przed-
małz en skiegó i dóstarczenia kursu przed-

małz en skiegó i dóstarczenia 
 s wiadectwa chrztu z datą nie starszą niz  6 
miesięcy ód jegó wystawienia, z parafii 

w któ rej w  chrzest  miał miejsce.  

 
NA KAWĘ i PĄCZKI 
 zapraszają Harcerze 

SAKRAMENT CHORYCH 
Pierwsze Piątki miesiąca.  Prósimy pamiętac , 

z e w każdym szpitalu jest na dyżurze 
 kapelan katolicki  dostępny   

24 godziny na dobę.    
Zgłószenia nalez y kierówac  dó pielęgniarek. 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
Móz liwós c  Śakramentu Pójednania 

(spówiedz ) pó ł gódziny przed kaz dą Mszą 
s w. W Pierwszy Piątek miesiąca ód 

gódz.18:00.  Móz na ró wniez  umó wic  się ze 
spówiednikiem na inny termin. 

Okazja dla Boga 
 
Życie człowieka składa się czasami  
z wytrwałego, pracowitego 
i długotrwałego budowania według 
 własnego planu. Ci, którzy przeżyli  
moment totalnej porażki, gdy z planów  
i marzeń nie pozostał kamień na  
kamieniu, wiedzą, jak bardzo bolesne 
jest takie doświadczenie. Tak jak  
z wymarzonej przez Żydów świątyni – 
ich dumy – nie pozostał kamień na  
kamieniu, tak czasami z naszych planów 
i marzeń, z naszych wyobrażeń o życiu  
pozostają jedynie gruzy. Może się to  
wydawać przekleństwem, porażką,  
tragedią. Dla Boga jest to jednak  
okazja, by zaoferować nam bez  
porównania więcej. Tak jak zrujnowa-
nie świątyni jerozolimskiej rozpoczęło 
 o wiele bardziej duchowy kult, tak  
zrujnowanie naszego życia może  
przenieść nasze plany i marzenia  
z horyzontu bardzo doczesnego na plan 
wieczny i święty… 

 
Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, które z 
moich planów i marzeń obrócić w rui-
nę. Dziękuję Ci za to. Ty żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.  

Młodzież zapraszamy na spotkania: 
czwartek, gódzina 20:20 uczniówie 
szkóły s redniej óraz 8 klasa szkóły  

pódstawówej 
piątek, gódzina 20:20 - studenci uczelni 

Dzisiejsza Druga Składka  
przeznaczóna będzie na  

Shepherds’ Trust Collection.  
jest tó składka przeznaczóna na  
Fundusz Emerytalny Księz y, któ -
rzy zazwyczaj pracują dó 75 róku z ycia.   
Wielu z nich juz  wczes niej pótrzebuje 
ópieki.  Przez naszą ófiarę ókaz my 
wdzięcznós c  tym, któ rzy przez całe 

z ycie pracówali dla  
naszegó dóbra duchówegó.  

 
Bóg zapłać za wsparcie! 

 
Kalendarz  parafialny 
2023 już do nabycia 

 Koszt $5 
 

Poznaj patrona naszej parafii  
Konkurs dla dzieci w wieku 5-12 lat 

 

• Warunkiem udziału w kónkursie jest  
óbejrzenie przynajmniej jednegó z 5 fil-
mó w ó s w.  Maksymilianie, zamieszczó-
nych na strónie parafii (4 w j. pólskim,  
1 j. angielskim).  
•  Z pódanych filmó w, nalez y jedną scenę  
z Maksymilianem Kólbe i przedstawic  ją  
z pómócą dówólnej techniki (kredki, ółó -
wek, farba, wyklejanka itp.), rózmiar pa-
pieru A4 
• Na ódwrócie kartki nalez y pódac : tytuł  
 sceny z filmu np..: ” Maksymilian ótrzy-
muje  2 kóróny” itp., imię, nazwiskó óraz 
wiek dziecka, numer telefónu ródzica    
• Przygótówane prace óddajemy dó  
s. Haliny lub zóstawiamy w zakrystii dó 
20 listópada.  
• Ogłószenie wynikó w kónkursu  
i wręczenie dyplómó w óraz nagró d  
w niedzielę 27 listópada pódczas Mszy 
Ś w. ó gódz. 13:00 
 

Szczegóły na stronie 
 kolbe.ca 

 
Zapraszamy Wszystkie Dzieci  

do udziału w konkursie! 

W I niedzielę Adwentu, 27 listopada  
grupa Pró-Life będzie rózdawac  

butelki Change fór Life.  
Butelki będą zbierane w grudniu  

a złóz óne ófiary przeznaczóne są na  
pómóc matkóm ódstępującym ód  
abórcji óraz na prómócje z ycia  

w kaz dym jegó aspekcie. 
 
 
 

10 NIESPODZIANEK  
CZĘSTEJ  ADORACJI  

NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU 

 
Naprawdę: jeszcze bardziej zakochasz się 

 w Jezusie Eucharystycznym! 

Katechizm Kós cióła katólickiegó definiuje 
Eucharystię jakó „z ró dłó i szczyt z ycia  
Kós cióła”. Móz e ókazac  się trudnym  

zadaniem znalezienie czasu na adórację  
Najs więtszegó Śakramentu. Jednak jes li ci się 

tó uda, jes li pódejmiesz się regularnej  
adóracji Jezusa w Eucharystii, może ci się 

przydarzyć wiele niespodzianek. 
We wspó łczesnej kulturze idea póstępu  

duchówegó jest drastycznie niedóceniana; 
praca nad duchówós cią częstó jest uwaz ana 

za marnótrawienie czasu 
Czas, któ ry „tracisz” na adóracji, móz e cię 

zaskóczyc  na dziesięc  spósóbó w.  
 

W dzisiejszym biuletynie pierwsza  
niespódzianka: 

1. WYKSZTAŁCASZ W SOBIE UMIEJĘTNOŚĆ 
ZADZIWIENIA I PODZIWIANIA 

Nic z ró wną sugestywnós cią nie pómóz e  
ci zrózumiec  prawdy tegó, có się dzieje  
pódczas adóracji, jak atmósfera cichej  

kaplicy lub kós cióła, zapach kadzidła czy 
wspaniałós c  mónstrancji. 

Znajdujemy się rzeczywiście przed  
Jezusem Chrystusem, Jego Ciałem, Krwią, 

Duszą i Boskością. Im bardziej zanurzasz się 
w tę ciszę w óbliczu Góspódarza, tym bardziej 

rózumiesz, iz  jedyną ódpówiedzią jest  
adóracja i pódziw wóbec wielkós ci naszegó 

Bóga. Aby tak się stałó, pódstawówym  
warunkiem jest cisza. Bó g znajduje się  

w ciszy, jest zatópióny w kóntemplacyjnej 
ciszy, w któ rej my móz emy póznac  siebie  

i Bóga. Trzeba miec  wiele ódwagi,  
wewnętrznej determinacji i óddania, aby 

trwac  w ciszy przed Bógiem, aby wraz z Nim i 
w Jegó óbliczu zwalczac  wszystkie nasze  
niedóskónałós ci, słabós ci i róztargnienia. 

 
Prawdziwe uwielbienie i adóracja wydarzają 
się w ciszy serca, któ ra musi byc  wspómaga-
na ciszą zewnętrzną. Ta cisza wytwarza praw-
dziwą radós c , któ ra karmi. Bardzó ódmienną 
ód eufórii, któ ra, chóciaz  wywółuje wybuchy 

uczuc  i płaczu, nie pówóduje  
efektywnej zmiany naszegó wnętrza. 

Obowiązkowe spotkanie 
 młódziez y wyjez dzającej na 
Ś wiatówe Dni Młódziez y  

 
Niedziela, 27 listopada pó wieczórnej 

 Mszy Ś w. 
Zapisy dó kón ca listópada, prósimy  
przynies c  fórmularz z zaliczką. 

Niedziela, 27 listopada 
Młódziez  wyjez dzająca  

na Ś DM  
będzie rózprówadzac  mió d. 

Zapraszamy !  

MINISTRANCI 
Zapisy kandydató w na ministrantó w  
przyjmówane są dó kón ca listópada.  

Więcej infórmacji  u ó. Marcina 
Zapraszamy! 

 
Dzisiaj miała miejsce  
"Commitment Mass,"  

dla młódziez y przygótówującej się  
dó przyjęcia Śakramentu Bierzmówania.  

 
Prosimy o modlitwę w ich intencji!  

Zapraszamy na Mszę Św.  
młodzieżową  

w niedzielę o godzinie 19:00 


