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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 5, 1-3) 
Namaszczenie Dawida na króla  

 
PSALM RESPONSORYJNY 
 (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5) 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 
 

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1, 12-20) 
Bóg przeniósł nas do królestwa  

swojego Syna   
 

EWANGELIA (Łk 23, 35-43) 
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 

do swego królestwa  

Poniedziałek 21 listopada 

Ofiarowanie N.M.P 

8:00 Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki  

 Bożej w rocznicę ślubu Lidii i Bogusława 

19:00 Za śp. Stanisława Lewandowskiego  

 - córka z rodziną 

 Za śp. Eugeniusza Palmaka (7 rocz.)  

 i Szymona Tomala - dzieci 

 

Wtorek 22 listopada 

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

8:00  Za śp. rodziców Annę i Aleksandra oraz 

 zmarłych z rodziny Meszko - córka 

 z rodziną 

19:00 Z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 

 Boże i zgodę w rodzinie Łukaszczyk  

 - mama 

 Za śp. Czesława Perkowskiego (2 rocz.)  

 - żona z dziećmi 

 

Środa 23 listopada 

Św. Klemensa I, Papieża, męczennika 

Św. Kolumbana, opata 

8:00 Za śp. Józefa Chmielewskiego (12 rocz.) 

 - Barbara 

 Za śp. Bożenę i Janusza Kościk - Danuta 

 z rodziną 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 24 listopada 

Św. męczenn.:Andrzeja Dung-Lac, kapłana i jego Towarzyszy 

8:00 Za śp. Lucynę Kędziak (20 rocz.) oraz 

 Jana Kędziak - córka z rodziną 

19:00 Za zmarłych z rodzin Bogusz, Mendela, 

 Pawłowski oraz za śp. Jakuba 

 Głowińskiego - rodzina 

 Za śp. Leszka Piątkowskiego - żona 

 i dzieci 

 

Piątek 25 listopada 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 

8:00 Za śp. rodziców Teresę i Jana Hul - córka 

 z rodziną 

19:00 Za śp. Marcina, Bronisława, Annę  

 i Stanisława Pawlas - córka i siostra  

 z rodziną 

 Za śp. Franciszka Kowalczyk (5 rocz.)  

 - dzieci z rodzinami 

 
Sobota 26 listopada 

Św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana 

8:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, Boże 

 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 dla Zofii i Józefa - dzieci i wnuki 

17:00 Za śp. Janinę i Franciszka Woś - córka  

 z rodziną 

19:00 Za śp. Janinę i Józefa Ostrowskich oraz 

 Adelę i Wiktora Tofiło - wnuczka z rodziną 

 
Niedziela 27 listopada 

8:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 rodziny Kogutów, Stańczaków, Szotów, 

 Echelmeier  

9:30 Za śp. rodziców Juliannę i Józefa 

 Jasińskich - syn z rodziną 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 Za śp. Agnieszkę i Zygmunta Maroszek 

14:30 Za śp. Olgę Szott (3rocz.)  

19:00 Za śp. Stanisława Nowickiego - córka 

  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 dó biura parafialnegó.  

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

CHRZTY 
 

Kaia Mirella Rzepka 
córka Kamilii i Piótra 

 

Leonardo Marek Rusiak 
syn Apólónii i Kacpra 

Różaniec prowadzi Róża nr.56 
NA KAWĘ i PĄCZKI 

 zapraszają Ministranci 

Krzyk miłości 
 
Bardzo często ci, którzy naprawdę 
głęboko cierpią; ci, którzy przeżywają 
najstraszniejsze chwile swojego życia, 
w rozpaczy i w lęku, gotowi są wobec 
Boga wykrzyczeć największe  
przekleństwa i nawet Mu urągać.  
I można być pewnym, że Bóg – widząc 
ten ból, widząc gorycz człowieka  
cierpiącego – rozumie, że w jego  
wnętrzu, pod jego powierzchnią kryje 
się prawdziwa rozpacz i szalona 
potrzeba, by się objawił i uratował. 
Jeśli komukolwiek z nas zdarzyło się 
tak krzyczeć do Boga, czy w rozpaczy 
nawet Mu urągać, wygrażać Mu  
pięścią, powinien powiedzieć Mu  
teraz, że – tak naprawdę – szalenie 
pragnął, by On przyszedł. I uratował  
z tego krzyża, który okazał się być  
ponad siły. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty znasz krzyk 
ludzkiej rozpaczy. Pozwól mi usłyszeć 
krzyk Twojej miłości. Ty żyjesz  
i królujesz na wieki wieków. Amen.  

ADOREMUS 
Wspó lnóta Uwielbienia Adóremus  
zaprasza na spótkanie z Jezusem  
w Najs więtszym Śakramencie,  

w każdy 2gi piątek miesiąca, óraz  
Wieczó r Uwielbienia z Maryja,  
w każdy 4ty piątek miesiąca,  
pó wieczórnej Mszy s więtej.  
W prógramie; wystawienie  
Najs więtszegó Śakramentu,  

katecheza i s piew. 
Przyłącz się i zaproś innych! 

Spotkanie Grupy Misyjnej  
czwartek, 24 listopada, po 

 wieczórnej Mszy Ś w. w salce Śr. Faustyny  
 

Kalendarz  parafialny 
2023 już do nabycia 

 Koszt $5 

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 druga 
niespódzianka: 

2. DOŚWIADCZASZ POKOJU W INNYCH  
DZIEDZINACH SWEGO ŻYCIA 

Jezus pówiedział: „Pókó j zóstawiam wam”  
(J 14,27). Zewnętrzny pókó j, jakiegó móz emy 
dós wiadczyc  pódczas adóracji (cisza i spókó j), 

ma ó wiele szerszy zasięg. Prowadzi do  
wewnętrznego pokoju, który wywiera 

wpływ na wszystkie dziedziny  
naszego życia. 

Nie óznacza tó, z e wszystkó w naszym z yciu 
jest dóskónałe i pózbawióne cierpienia,  

jednak pókó j Chrystusa sprawia, z e wiemy,  
iz  z yciówe zawieruchy nie są w stanie 

 nas  pókónac . 

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! 

Zapraszamy na Mszę Św.  
młodzieżową  

w niedzielę o godzinie 19:00 
Śpótkanie Śenióró w 

wtorek, 22 listopada godzina 11:00 
w Centrum Jana Pawła II.  

W niedzielę, 27 listopada 
druga składka przeznaczóna  

będzie na remónty  
naszegó Kós cióła.  

Serdecznie dziękujemy  
za Wasze wsparcie! 

Poznaj patrona naszej parafii  
Konkurs dla dzieci w wieku 5-12 lat 
Ogłószenie wynikó w kónkursu 
 i wręczenie dyplómó w óraz  
nagró d juz  w następną  
w niedzielę 27 listópada  
pódczas Mszy Ś w. ó gódz. 13:00 
 

Zapraszamy wszystkie dzieci ! 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata.  

Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-

Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle 

go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich 

narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione.  

Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: 

Przyjdź królestwo Twoje! 

Dziś  Święto  
Patronalne  

Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Chrystusa 

Króla dla Polonii  
 

 Zgrómadzenie załóz ył Śługa Bóz y  
ó. Ignacy Pósadzy wspó łzałóz yciel  

Tówarzystwa Chrystusówegó dla Pólónii 
Zagranicznej, w 1959 róku.  

Śióstry dąz ą  dó córaz głębszegó  
umiłówania Chrystusa i Jegó Kós cióła, 

któ regó szczegó lnie umiłówaną  
częs cią są pólscy emigranci. Póprzez 

módlitwę i prace na rzecz Pólónii s wiata 
pragną óchrónic  ródakó w na óbczyz nie 

przed utratą wiary, ódejs ciem ód  
Kós cióła i przed utratą tóz samós ci 
 naródówej. Naczelnym hasłem  
zgrómadzenia jest wezwanie:  

“Wszystko dla Boga i Polonii” 
 

Pamiętamy dziś szczególnie  
o s. Halinie oraz innych siostrach  
posługujących na całym świecie 

wśród polskiej emigracji , życzymy, 
by Chrystus Król zawsze  

królował w ich życiu i szczodrze Im 
błogosławił, obdarzając potrzebnymi 

łaskami.  

Więcej infórmacji na temat Zgrómadzenia 
Śió str Misjónarek Chrystusa Kró la  
dla Pólónii Zagranicznej na strónie  

 

www.mchr.pl 


