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INTENCJE MSZALNE              SŁOWO BOŻE 

ROZWAŻANIE 

 
PIERWSZE CZYTANIE (2 Mch 7, 1-2. 9-14) 

Wiara braci męczenników  
w zmartwychwstanie  

 
PSALM RESPONSORYJNY 

 (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15) 
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga 

   
DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 2, 16 – 3, 5) 

Trwać w dobrych czynach  
i szerzyć Ewangelię  

 
EWANGELIA (Łk 20, 27-38) 

Uduchowione życie zmartwychwstałych  

 

Poniedziałek 7 listopada 

8:00 Za śp. Elżbietę Wetoszka, Mariannę  

 i Jerzego Pogroszewskich - dzieci 

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za śp. Teresę Kaszewską - syn z rodziną 

 Za śp. Helenę i Karola Jarząbek 

 - siostrzenica  i  rodzina 

 

Wtorek 8 listopada 

8:00  Za śp. Helenę , Jadwigę, Wacława Buczel 

10:00 w intencji członków Klubu Seniora  

18:30 Różaniec w intencji zmarłych  

19:00 Za śp. Stanisławę, Władysławę  

 i Kazimierza Kłopotowskich - syn Marian 

 Za zmarłych rodziców Irenę i Stanisława 

 Kaczmarek - córka z rodziną 

 

Środa 9 listopada 

Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej 

8:00 Za śp. Zofię, Władysława, Kazimierza 

 Kolecki - córka z rodziną 

 O zdrowie i Bożą opiekę dla Bożeny i 

 Juliana Bednarczyk z rodziną 

19:00 ZBIOROWE 

 
Czwartek 10 listopada 

Św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła 

8:00 Za śp. Józefa Mrukowskiego - Ryszard  

 z rodziną 

19:00 Za śp. Elżbietę, Karola, Marka  

 Horochowskich - Teresa z rodziną 

 Za śp. Marię i Józefa Szczygieł i Witolda 

 Klimowicz - rodzina 

 

Piątek 11 listopada 
Św. Marcina z Tours, Biskupa 

8:00 Za śp. Anielę Sroka i Władysława Kieta 

  - córka z rodziną 

19:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 mamy Krystyny Kosałka - dzieci 

 Za śp. Antoninę i Feliksa Łyżwa - rodzina 

 
Sobota 12 listopada 

Św. Jozafata, bp i męczennika 

8:00 Za śp. Jadwigę i Marię 

17:00 Za śp. Marię i Jerzego Taborowskich  

 - córka z rodziną 

19:00 Za zmarłych z rodziny Ziobrowskich, 

 Chojnackich i Derkacz 

 
Niedziela 13 listopada 

8:00 Za zmarłych z rodzin Kopyckich,  

 Wisłockich i Kośnik - rodzina 

9:30 Za śp. Sylwię Urbański 

11:00 Za ojczyznę i tych, którzy oddali życie 

 w jej obronie 

 Święto Niepodległości 
13:00 Za śp. Barbarę Lipińską - Justyna 

  z rodziną 

14:30 Za śp. braci Stanisława i Jana Kociuba 

 oraz bratową Wandę Kociuba - siostra 

  z rodziną    

19:00 Za śp. Krystyna Szkilnyk (13 rocz.) oraz 

 zmarłych z rodziny Szkilnyk, Smolak  

 i Rostkowski  

 

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 
 

Klaudia Seniszyn 
córka Jóanny i Piótra 

 
Isabella Balbuena Pinango 

córka Ariany i Adriana 
 

Valeria Silvestri 
córka Julii i Juliana 

 
Isabella Natalia Sapelak 

córka Natali i Nathan’a 

Różaniec prowadzi Róża nr.54 

09.11.2022 - 13.11.2022 

Franciszkanie Świeccy 
Sobota, 11 listopada godz. 12:00-14:00 

spótkanie Franciszkanó w Ś wieckich 
w salce  s w. Eugeniusza  

Na Kawę, Pączki i Rogale Świętego 
Marcina zaprasza Młódziez   

wyjez dz ająca na  
Ś wiatówe Dni Młódziez y 

Nadzieja kontra absurd 
 
Saduceusze nie wierzyli w zmartwych-
wstanie. Głęboką prawdę  
o nieśmiertelnej duszy ludzkiej  
zastąpili mało pocieszającym  
wyobrażeniem, że człowiek pozostaje 
w pamięci swojego potomstwa.  
Historia kobiety, która nie dała  
potomstwa siedmiu mężom, to  
sprowadzenie bezmiaru ludzkiej  
tragedii do absurdu. Można więc 
 powiedzieć, że saduceusze  
przychodzą do Jezusa, gdyż desperac-
ko potrzebują nadziei wobec faktu, iż 
wiarą w to, że pozostaną w pamięci 
swoich dzieci, zachwiać może taka 
właśnie paradoksalna sytuacja.  
Przychodzą do Jezusa, licząc, że On 
będzie dla nich źródłem nadziei.  
Nie przeliczyli się. 
 
Panie Jezu Chryste, prowadź mnie 
ścieżkami wiary, bym czekał stęskniony 
na zmartwychwstanie w Twoim  
królestwie. 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! 

Dziś ostatni dzień akcji 40 dni dla życia,  
któ ra jest międzynaródówym łan cuchem  
módlitwy w óbrónie z ycia nienaródzónych. 
Nawet jedna gódzina twójej módlitwy móz e 
ócalic  ludzkie z ycie! Módlimy się przy klinice 

abórcyjnej w Mississauga,  
pómiędzy 7:00. a 19:00, ró wniez  dzis . 

Nasza Parafia jest zaprószóna,  
aby w ten szczegó lny spósó b się módlic . 

 
Serdecznie zapraszamy! 

Przyłącz się do wspólnej modlitwy, w ten 
ostatni, w tym roku, dzień 40-dniowej akcji. 

 

 Sobota, 12 listopada 
Grupa Pro Life zaprasza dó  

wspó lnej módlitwy  
pó wieczórnej Mszy Ś więtej  

Wtorek 8 listopada  
Zebranie Rycerzy Kolumba w Centrum  
im. Jana Pawła II pó Mszy Ś w. wieczórnej 

óraz wymiana tajemnic Ró z y #17 

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  

wykónaniem 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 

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 

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 

 

 
 
Msze Ś w. za zmarłych wspómnianych  

w wypóminkach ódprawiane są w Dómu  
Prówincjalnym Ojcó w Oblató w w Tóróntó  

dó kón ca listópada. 

Grupa Przyjaciół Misji Oblackich przy 
naszej parafii składa pódziękówanie dla 
spónsóró w, darczyn có w i wszystkich  
ludzi dóbrej wóli, któ rzy przyczynili się 

 dó przygótówania III Kóngresu  
Miłósierdzia w naszej parafii.  

Dziękujemy EDIE’Ś MEAT and DELI  
MARKET, REŚTAURACJI ORBIT, POLCAN 
GOŚPODA óraz ŚUPREME PIROGIEŚ   

Bóg zapłać! Druga Składka  
12-13 listopada, druga kólekta  

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! 

104 Rocznica  
Niepodległości  

Polski  
Kongres Polonii Kanadyjskiej  

- Okręg Mississauga zaprasza na  
uróczystós ci z ókazji 104-ej rócznicy 
ódzyskania Niepódległós ci Pólski w 

dniu 13-go listopada, 2022. 
 

Uróczystós ci rózpóczną się Mszą Ś więtą 
ó gódzinie 11: 00 w intencji Ojczyzny  
w parafii Ś w. Maksymiliana Kólbe. 

Pó Mszy Ś więtej będzie przemarsz dó 
pómnika Patrióty przy Centrum im. Jana 

Pawła II, gdzie ódbędzie się kró tka  
uróczystós c , włącznie z óds piewaniem 
hymnó w, kró tkimi przemó wieniami  

i składaniem wien có w.  
 

Serdecznie zapraszamy całą Polonię! 

PODZIĘKOWANIA 
Pragniemy serdecznie  
pódziękówac  wszystkim  

spónsóróm słódyczy, órganizatóróm jak  
i prówadzącym  Balu Wszystkich Ś więtych  

dla dzieci, w szczegó lny spósó b: 
wszystkim anónimówym darczyn cóm; 

 Ródzinie Tęcza;  
firmie „Wisła”; 

Rómanówi Wardzala;  
Teresie Dóbrówólskiej (Ródz. Ró z an cówej);  

restauracji „Orbit”; 
 ródzinie Mitkówski;  

Barbarze Mialkówski i Cedar Hóuse Śpa;  
Kasia Dróman (Dórman Denture Clinic);  

Renacie Wierzbickiej;  
Bartex Impórt;  

Januszówi Śzybalski (Bróker óf Yóur Hóme 
Śóld Guaranteed);  

Radkówi Kówalski (Róyal LePage);  
Machnió Family;  

Dómówe Przedszkóle „Mali Odkrywcy” 
Serdeczne Bóg Zapłać! 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
tó najwaz niejsze pólskie s więtó naródówe, 
óbchódzóne jest có róku 11 XI, na pamiątkę 
ódzyskania, przez Pólskę niepódległós ci w 
1918 r. pó 123 latach zabóru,  Dzien  11 XI 
ustanówiónó s więtem naródówym dópieró 
ustawą z kwietnia 1937 róku, czyli prawie 

20 lat pó ódzyskaniu niepódległós ci.   
 

W tym samym dniu, w Kanadzie óbchódzimy 
REMEMBRANCE DAY– DZIEŃ PAMIĘCI. 
Jest tó Naródówe Ś więtó, któ re upamiętnia 
pódpisanie rózejmu kón czącegó I wójnę 

s wiatówą, ale ódnósi się tez  dó ófiar w wielu 
innych kónfliktach zbrójnych. 

Kalendarz parafialny 2023 
 Koszt $5 

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

• Warunkiem udziału w kónkursie jest  
óbejrzenie przynajmniej jednegó z 5 filmó w 
 ó s w.  Maksymilianie, zamieszczónych 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 papieru A4 
• Na ódwrócie kartki nalez y pódac : tytuł  
 sceny z filmu np..: ” Maksymilian ótrzymuje   
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! 


