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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 2, 1-5) 
Pokój królestwa Bożego  

 
PSALM RESPONSORYJNY  
(Ps 122, 1-2.4-5.6-7.8-9) 

Idźmy z radością na spotkanie Pana 
 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 13, 11-14) 
Zbliża się nasze zbawienie  

 
EWANGELIA (Mt 24, 37-44) 

Potrzeba czujności w oczekiwaniu na 
przyjście Chrystusa  

Poniedziałek 28 listopada 

8:00 Za śp. Edwarda Wilk (9 rocz.) - żona  

 z rodziną 

19:00 Za śp. John’a Ziółkowski (15 rocz.) 

 - Lucy Dworak z rodziną 

 Za śp. Zdzisława Stopa - żona i dzieci 

 

Wtorek 29 listopada 

8:00  Za śp. Olgę i Kazimierza Kowalczuk 

 - córka z rodziną 

19:00 Za śp. Marię Jankowską - syn i córka

 Za śp. Zofię Piersiak (14 rocz.) 

 

Środa 30 listopada 

Św. Andrzeja, Apostoła 

8:00 Za śp. Alinę Żmiejko, Bazylego Jaganow, 

 Wiktorię i Stanisława Żmiejko, Janinę 

  i Bronisława Roszkowskich 

 Za śp. Dariusza (10 rocz.) - Małgorzata  

 z dziećmi 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 1 grudnia 

Pierwszy Czwartek Miesiąca 

8:00 Za śp. Artura Ostrowskiego (rocz.) - ojciec 

 z rodziną 

 Za śp. Franciszka Ostrowskiego, Zofię 

 Ostrowską oraz Marię Miętus-Ostrowską  

 - syn z rodziną 

19:00 w intencji Kapłanów i osób  

 konsekrowanych z prośbą o Boże 

 błogosławieństwo dla nich  

 - Apostolat Złota Róża 

 

Piątek 2 grudnia 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 Za śp. Stanisława Wiercińskiego - córka 

10:00 Za śp. Stanisława Wilk, Franciszkę 

 i Mikołaja Wilk - Maria Chabinka 

19:00 Za śp. Małgorzatę Motyka - mąż i dzieci 

 
Sobota 3 grudnia 

Św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

Pierwsza Sobota Miesiąca 

8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

17:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, dary 

 Ducha świętego i opiekę Matki Bożej na 

 każdy dzień dla Dawida z okazji 18 

 urodzin – rodzice, dziadkowie i brat  

19:00 Za śp. John’a Gola (2 rocz.) - żona Janina 

 
Niedziela 4 grudnia 

Pierwsza Niedziela Miesiąca  
8:00 w intencji członków Rodziny Różańca  

 Świętego i Rycerzy Niepokalanej   

9:30 Dziękczynna za dar życia, wiary 

 i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

 błogosławieństwo dla Aleksandry 

 Kowalczyk w dniu urodzin - rodzice 

11:00 za parafian i dobrodziejów  

13:00 Za śp. Stanisława Wilk, Franciszkę  

 i Mikołaja Wilk 

14:30 Za śp. Zbigniewa Kochman - syn z rodziną  

19:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

 rodziny Chyjek 

 

Intencja papieska  
na miesiąc grudzień 2022  

 
Za organizacje wolontariatu  

Mó dlmy się, aby órganizacje wólóntariatu 
 i zajmujące się prómócją człówieka znalazły 

ósóby pragnące angaz ówac  się na rzecz  
dóbra wspó lnegó óraz aby szukały wciąz  
nówych dró g wspó łpracy na póziómie 

międzynaródówym.  Spotkanie Lektorów i Szafarzy  
odbędzie się w sobotę, 3 grudnia  
o godz. 10:00 w Sali parafialnej 

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

CHRZTY 
Izabela Chabko 

córka Anity i Tómasza 
 

Ian Pukailo 
syn Anny i Mariana 

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 Sóbóty  

ó gódzinie 8:00 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
Litania dó Najs więtszegó Serca Pana Jezusa pó 

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

Różaniec prowadzi Róża nr.57 

NA KAWĘ i PĄCZKI 
 zaprasza Orkiestra Dęta 

Żyjmy w nadziei 
 
W niezwykle poruszającym filmie  
Nanniego Morettiego pod tytułem Pokój 
syna jest taka oto scena. Ojciec  
wracający z pogrzebu swojego dziecka 
wykrzykuje w rozpaczy słowa pełne 
niezgody na zdanie, które w dzisiejszej 
Ewangelii wypowiada Jezus Chrystus: 
gdyby gospodarz wiedział, o jakiej  
porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno 
by czuwał. Słowa te, wypowiedziane na 
pogrzebie przez kapłana, musiały  
wywołać w sercu ojca tę dramatyczną 
reakcję, którą doskonale rozumiemy. 
Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że 
sensem tej metafory jest właśnie fakt, iż 
śmierć przyjdzie z zaskoczenia, zawsze 
niespodziewanie. I że wezwani jesteśmy 
do czujności, która nie może być  
nieustannym lękiem o życie, lecz raczej 
pełną zaufania nadzieją. Nie da się żyć  
w ciągłym przekonaniu, że śmierć może 
nas w każdej chwili pokonać. Można 
jednak żyć w nadziei, że śmierć  
przyjdzie w chwili, którą Bóg uzna dla 
nas za najlepszą. 
 
Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak bardzo 
obawiamy się śmierci. Daj nam ufność, iż 
wraz z nią przychodzisz i Ty, bo przecież 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

KARTKI ŚWIĄTECZNE  ORAZ OPŁATKI 
(poświęcone) są do nabycia w holu  

Kościoła oraz w Biurze parafialnym. 
 

Kartki Świąteczne $1.75 
Trzy duże opłatki $2.50   
Dwa małe opłatki $1.50 

Spotkanie Apostolatu Złotej Róży 
czwartek 1 grudnia, pó Mszy S w.  
wieczórnej w salce Br. Antóniegó  

Dzisiaj grupa Pro-Life będzie rózdawac  
butelki Change fór Life.  

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 Sakramentu. 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 trzecia 

niespódzianka: 
3. ZACZYNASZ PATRZEĆ POZA SIEBIE 

Jezus pówiedział nam, abys my „się wzajemnie 
miłówali, tak jak Ja was umiłówałem” (J 13,34). 
Czynnós c  spędzania czasu na adóracji łączy 

nas z całym s wiatem – przeciez  spędzamy czas 
ze Stwó rcą wszystkich rzeczy! 

Więcej czasu pós więcónegó na wychwalanie  
i adórację Bóga óznacza, z e potrafisz spojrzeć 

poza swoje własne sprawy i dóstrzec  
pótrzeby innych w twóim z yciu i w s wiecie,  

w któ rym z yjemy. 

Dzisiaj pó wieczórnej Mszy S w. 
obowiązkowe spótkanie  

młódziez y wyjez dzającej na S DM  
Zapisy dó kón ca listópada, prósimy  
przynies c  fórmularz z zaliczką. 

Dzisiaj również młodzież rozprowadza 
mió d óraz ciepłe óbiady:  
flaki, bigós, mielóne itp. 

Zapraszamy ! 

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

Więcej infórmacji  u ó. Marcina 

Zapraszamy na Mszę Św. młodzieżową  
w niedzielę o godzinie 19:00 

Dzisiejsza druga składka 
druga składka przeznaczóna będzie 

na remónty naszegó Kós cióła.  
Serdecznie dziękujemy  

za Wasze wsparcie! 

Poznaj patrona naszej parafii  
Konkurs dla dzieci  

Ogłószenie wynikó w kónkursu 
 i wręczenie dyplómó w óraz  
nagró d juz  dzis  pódczas  
Mszy S w. ó gódz. 13:00 

Zapraszamy wszystkie dzieci ! 

Dziś rozpoczynamy ADWENT. Jest to okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów  
i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.  Czas Adwentu jest okresem radosnego oczekiwania które obfituje w zwyczaje i symbole takie jak 

 wieniec  z czterema świecami. Cztery świece - cztery niedziele. Świeca to symbol światła, nadziei, która rozjaśniła nasze życie.  
To nadzieja naszego zbawienia, która uwidoczniła się w Jezusie, małym dzieciątku z Betlejem.  

Czekamy na Jego narodziny i co niedzielę (adwentową) zapalamy o jedną świecę więcej na naszym wieńcu.  

Serdecznie zapraszamy na  
Rekolekcje Adwentowe 2022.  

Nauki rekólekcyjne rózpóczynają się  
w sóbótę, 10 grudnia, ó gódzinie 19:00  

i zakón czą się w s ródę, 14 grudnia. 
 Póprówadzi je Ojciec Paweł Szlacheta OMI,  

Misjónarz z Ukrainy 

NIESZPORY ADWENTOWE 
W każdą niedzielę Adwentu o godz.18:30  

 
RORATY 

W każdą sobotę Adwentu o godz. 8:00  

UWAGA!  
Ze względu na REKOLEKCJE i SPOWIEDZ  

nie będzie Mszy s w. z intencjami 
zbiórówymi 14 i 21 oraz 28 XII.  

Intencje mszalne zamó wióne na 14 XII  
zóstaną ódprawióne 7 XII.                                                                                                                          

Kalendarz  parafialny 
2023 jest dostępny 

Koszt $5  

Odeszli do Pana 
śp. Stanisław Broda, 94 lat 
śp. Bolesław Wojna, 86 lat 

śp. Jeanne Betkaluk, 83 lata 
śp. Tadeusz Kielek, 78 lat  

śp. Krystyna Wałega, 73 lata 
śp. Ryszard Zwoliński, 69 lat 

śp. Rafał Palka, 44 lata 
 

Wieczny odpoczynek  
 racz Im dać Panie! 

REKOLECJE DLA DZIECI 
15 - 17 GRUDNIA  

Msza Św. Roratnia o godz. 19:00  
(Prosimy o przyniesienie lampionów) 

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY  
W każdą niedzielę Adwentu o godz. 19:00  

Rekolekcje Adwentowe  

SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA 
Poniedziałek, 19 grudnia, gódz. 18:00 – 21:00 

Środa, 21 grudnia, gódz. 18:00 – 21:00  
Nie ma spowiedzi 24, 25 i 26 grudnia 2022r  

Dom Rekolekcyjny Królowej Apostołów 
órganizuje dzien   skupienia dla ósó b 

 pógrąz ónych w z ałóbie. 
Sobota, 10 grudnia, 9:00 – 15:00 
Temat: „Niech uzdrawiające ręce  
Jezusa błogosławią was pokojem 

 i uzdrowieniem” 
Kószt: 45.00  w cenie wliczóny lunch 

Kóntakt: 905-278-5229 lub óffice@qóa.ca 

KOPERTKI PARAFIALNE 
na rok 2023 są wyłożone w Sali pod 
kościołem w kolejności alfabetycz-
nej. Bardzo prosimy o sprawdzenie 

czy numer na nalepce (label) jest 
zgodny z tym na kopertkach. Jakieś 

niezgodności prosimy zgłosić do 
biura parafialnego. Jednocześnie 

prosimy o nie korzystanie z kopert 
na 2023 rok w tym roku.  

Odwiedziny Św. Mikołaja  
niedziela, 4 grudnia  

po Mszy Św.  
o godz. 13:00 

 
Zapraszamy dzieci ! 

Mikołaju 
Przybądź do Nas z Dalekiego Kraju 

 
4 Grudnia, 2022 11:00 am – 4:00 pm 

Centrum Kultury Jana Pawła II 
4300 Cawthra Road, Mississauga 

zaprasza na Mikołajki 
Hot Food, Christmas Bazaar, 

Visit from Saint Nicholas 
 

Wstęp Wolny 

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
We wtórek 29 listopada ó gódz. 18:30  

rózpóczynamy nówennę przed Uróczystós cią  
Niepókalanegó Póczęcia Najs więtszej Maryi Panny. 
Nówenna będzie półączóna z przygótówaniem 

duchówym dó pós więcenia się Maryi wg.  
s w. Maksymiliana Kólbe.  

8 grudnia w dniu uróczystós ci, ó gódz. 19:00 
pódczas Eucharystii, nastąpi óbrzęd  

pós więcenia się Niepókalanej.   
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