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DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA, rok „B”

Psalm: „Okaż swą łaskę ufającym Tobie”.
Wpatrujemy się w Jezusa i naśladujemy Go we wszystkim, inaczej bowiem nie możemy iść za Nim
dokądkolwiek On idzie. Iść za Nim to zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i iść Jego śladami. On nigdy
nie szukał swego, nie szukał własnej chwały, ale uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci
krzyżowej. Tak jak Jezus umiłował wolę Ojca ponad wszystko, tak i my miłujemy Pana bardziej niż wszystkich,
a nawet więcej niż własne życie. Nie jest uczeń nad Mistrza, ale ma być jak jego Mistrz. Jesteśmy posłuszni
Jezusowi we wszystkim, bo On jest naszym jedynym Mistrzem i jedynym Panem.?
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
W tym tygodniu Sakrament Małżeństwa zawarli:

Jonathan Lobo syn Glana i Nerdy
Jessica Kaczmarczyk córka Stanisława i Doroty
***
Daniel Gresi syn Pasquala i Antonietty
Alyssia Liang córka Suana i Any
***
Marcin Andonowski syn Toniego i Doroty
Roxanne Vieira córka Hendersona i Rity
Młodym parom życzymy, aby zawarty sakrament małżeństwa był dla nich
źródłem obfitości łask Bożych i opieki Matki Bożej.

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ
W ostatnim czasie odeszli do Pana:

śp. Alicja Lewińska, 73 lata
śp. Janina Ochyra, 95 lat
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
„THE SISTERS OF LIFE”
Dzisiaj, gościmy w naszej wspólnocie Sisters of Life,
zgromadzenie zakonne sióstr, które prowadzą działalność i
ewangelizację pro-life. Po mszach świętych odbywają się
spotkania, podczas których siostry dzielą się swoimi doświadczeniami z
posługi zakonnej. Przy wejściu do kościoła dostępne są materiały pro-life

UZDROWIENIE PO ABORCJI
W sobotę, 23 października w godz. od 9:00 do 17:00 zapraszamy na dzień
modlitw i uzdrowienia dla kobiet odczuwających potrzebę wsparcia
duchowego po aborcji. Rejestracja i więcej informacji:
The Sisters of Life - tel. 416-463-2722; email – toronto@sistersoflife.org

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Trwa peregrynacja figury św. Michała Archanioła. Przekazanie figury
kolejnym rodzinom ma miejsce w niedziele (o 11:00 lub 9:30) i środy (o
19:00), na koniec mszy św.
Zapisy i koordynacja Wiesława Kula - tel. 416-568-0368.

Figurę św. Michała Archanioła przyjmują:
- dzisiaj, po Mszy św. o godz. 11:00, Beata Duchnik
- w środę, po Mszy św. o godz. 19:00, Anna Jędrzejczak
PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w nabożeństwach
różańcowych.
Poniedziałek – Piątek 18:30
Sobota – 8:00
Niedziela – 17:30
Różaniec, z udziałem dzieci, w każdy wtorek i czwartek o 18:30.

MODLITWY NA CMENTARZACH
Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w
niedzielę, 31 października zgromadzimy się na cmentarzach,
aby modlić się za tych, którzy przebywszy trud ziemskiego
pielgrzymowania odeszli do wieczności.

Poniedziałek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
8:30, 11:00, 19:00 – msze św. w j. pol., po mszy o 19:00 różaniec w j. pol.
17:30 – różaniec w j. ang.
18:00 – Msza św. w j. ang.

Kopertki na wypominki znajdują się w przedsionku kościoła.
ZNICZE
W niedzielę, 24 października, po każdej mszy św. Grupa Misyjna będzie
sprzedawała znicze na groby naszych bliskich zmarłych. Dochód ze
sprzedaży przeznaczony będzie na spłacenie długu budowy naszej świątyni.

MŁODZIEŻ
- Spotkania grupy młodzieżowej (klas 8-12) odbywają się w piątki
wieczorem (20:00 - 21:30), w sali św. Wojciecha.

22 października,
wspomnienie św. Jana Pawła II
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
Tej ziemi”.
(św. Jan Paweł II)
W piątek, 22 października 2021 r. o godz.19:00 celebrowana będzie
dziękczynna Msza św. za Pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka św.

NOC ŚWIĘTYCH
W niedzielę, 31 października o godz. 17:00 zapraszamy dzieci na Noc ze
Świętymi. Prosimy, aby dzieci przebrały się za świętych.

II SKŁADKA
- W następną niedzielę zbierana będzie druga kolekta na dzieła
ewangelizacyjne w świecie Bóg zapłać za złożone ofiary.

KOPERTKI PARAFIALNE

Jana Pawła II.
WSPOMNIENIE ŚW. JUDY TADEUSZA
Kościół obchodzi Jego święto 28 października. Intencje modlitewne
można składać do koszyka umieszczonego na ołtarzu, w kaplicy św. Judy,
gdzie są również wyłożone teksty modlitw na prywatną nowennę.

W ROKU ŚW. JÓZEFA
Zapraszamy na wieczorną modlitwę ze św. Józefem w każdy poniedziałek
o 21:00. Intencje można przekazać telefonicznie, emailem, a także
osobiście do kościoła lub biura parafialnego.

Wszystkie osoby, które chcą wspierać finansowo naszą parafię mogą
korzystać z kopertek. Stali użytkownicy odbierają je raz w roku z
początkiem grudnia, nowi proszeni są o kontakt z biurem parafialnym w
październiku. Ofiary na kościół można odliczyć od podatku. Zaświadczenia
podatkowe za każdy rok są wysyłane do ofiarodawców do końca lutego.

GWARDIA ŚW. EUGENIUSZA
Osoby, które chciałyby wstąpić w szeregi Gwardii św. Eugeniusza
proszone są o jak najszybszy kontakt z Andrzejem Ejzenchartem
tel. 416-948-7759

SPOTKANIE KARMELITÓW BOSYCH
W sobotę, 23 października, po mszy św. o godzinie 18.30 w sali św.
Antoniego odbędzie się spotkanie Wspólnoty Karmelitów Bosych, na które
wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga rozpoczęła zapisy na
Kursy Przedmałżeńskie, które będą miały miejsce w poniedziałki w
następujących terminach:
- od 11 października do 29 listopada, w godz. od 20:00 do 22:00
- od 7 lutego do 28 marca, w godz. od 20:00 do 22:00
Koszt: $100 od pary. Zapisy prowadzi biuro parafialne tel. 905-848-2420

40 DNI DLA ŻYCIA
Od 22 września do 31 października 2021 r. trwa w Mississauga kolejna
akcja obrony życia dzieci nie narodzonych. Ciche czuwanie modlitewne
przed kliniką aborcyjną Mississauga Woman’s Clinic przy 101
Queensway Blvd. Mississauga.

KIERMASZ
Dzisiaj, Fundacja św. Eugeniusza z Nadzieją w Przyszłość zaprasza na
kiermasz, z którego dochód przeznaczony będzie na wsparcie finansowe dla
dzieci niepełnosprawnych. Na kiermaszu można nabyć: koszulki, suknie
ślubne, bombki i ciasta.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Piątek, 22 października – Gwardia św. Eugeniusza. Chętnych prosimy o
kontakt z p. Aleksandrą, tel. 647-830-8364 Dziękujemy.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania tym, którzy w ostatnim czasie
pracowali przy naszej parafii:
Ogród – rodzina Palczewskich, J. Grochowski
Praca przy kościele – S. Kolanowski, T. Kopacz, M. Turczyński, E.
Paniak, W. Płomiński
Sprzątanie kościoła – Rodziny: Kaszkur, Gumowski, Palczewski, Kulawiak,
Folaron, Kudla oraz: B. Sarkowicz, B. Lasota, S. Kubica, E. Paniak, M. Sikora,
A. Mulica, P. Krsek, B. Duchnik, M. Żbikowska, Z. Kruszewska, Romana,
członkowie Żywego Różańca
Firmy – EuroMax Foods, Price Chop Cleaners, “Alpine Landscaping Services”
oraz B. Zub - za stałą pomoc w utrzymaniu naszej parafii.

Następny termin zbiórki - 31 października 2021 r.
Więcej informacji dotyczących kampanii ShareLife oraz form płatności
można uzyskać na stronie slife@archtoronto.org lub tel. 416-934-3411

INTENCJE MISYJNE i MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE

Gregorianka - październik
– Za śp. Renatę Jaskierską – przyjaciele
– Za śp. Stanisławę Ślusarz – rodzina
– W intencji Bogu wiadomej

Intencje misyjne
– Za śp. zmarłych z rodziny Leśniak i Szewczyk – wnuki
Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich.
Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę św., proszone są o kontakt z
biurem parafialnym.
Informujemy również o możliwości zamawiania mszy św. „misyjnych”,
które będą odprawiane przez księży, ojców emerytów lub przekazane
misjonarzom.

OFIARY
Utrzymanie parafii ……...…………………...….…………….... $8,707.00
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
CZYTANIA – 24 października, Trzydziesta Niedziela Zwykła
Pierwsze czytanie – Jr. 31.7-9
Psalm – 126.1-2a,2b-3, 4-5, 6 (R. 3)
Drugie czytanie – Hbr. 5.1-6
Ewangelia – Mk. 10.46-52
UWAGA! Zatrudnię wykwalifikowanych pracowników budowlanych,
będących członkami związków zawodowych "Liunia local 183", w
zawodzie: murarza, pomocnika murarza, operatora wózka widłowego
"Forklifta"
Bliższe informacje: tel.: 905-208-2481; 905-208-2483; 905-462-1400

INTENCJE MSZALNE i NABOŻEŃSTWA
SOBOTA 16 października
św. Jadwigi Śląskiej
8:30 – Za śp. Sylwię Urbański – mama
17:00 – 1. Za śp. Ryszarda Rygielskiego – żona i córka
– 2. O zdrowie i Boże błog. dla Katarzyny, Marka, Dajmonte i
Gabrielle
18:30 – 1. W intencji Parafian
– 2. Za śp. Carmine Metallo – rodzina

NIEDZIELA 17 października
8:00 – Za śp. zmarłych z rodzin: Nowak, Walczak, Kula i Adamus – rodzina
9:15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w j. ang.
9:30 – Za śp. zmarłych z rodzin: Abratańskich, Romańskich i Rzeszowskich
– rodzina
11:00 – Za śp. Marię Kopacz – mąż
12:15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w j. pol.
12:30 – Za śp. Helenę i Jana Wilk – syn z rodziną
18:00 – Za śp. Wacława Walczyka, rodziców i brata – rodzina

PONIEDZIAŁEK 18października
św. Łukasza, ewangelisty
8:30 – Za śp. Joannę Gzowską
19:00 – 1. Artura Szatkowskiego i Waldemara Siodorowicza – znajomi
– 2. Za śp. Adama Rozenek – rodzice, rodzeństwo i rodzina
21:00 – Modlitwa ze św. Józefem

WTOREK 19 października
8:30 – Za śp. Wiktorię i Jana Wróbel, Anielę i Andrzeja Łaś oraz zmarłych
z rodz. Wróblów i Łasiów – wnuk
19:00 – O Boże błog. i opiekę MBL w dniu urodzin dla Ewy
– Nabożeństwo do św. Jana Pawła II

ŚRODA20 października
św. Jana Kantego, prezbitera
8:30 – Za śp. Mariana Kurkę w rocz. śmierci – córka z rodzina
19:00 – Nowenna do Matki Bożej Ludźmierskiej
– INTENCJE ZBIOROWE

CZWARTEK 21 października
8:30 – Za śp. Henrykę i Stanisława Jabłońskich oraz Wandę i Franciszka
Jagielskich – rodzina
18:30 – Różaniec w j. ang.
19:00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę MBL dla Walentyny –
babcia

PIĄTEK 22 października
św. Jana Pawła II, papieża
8:30 – O Boże błog., łaskę zdrowia i opiekę MBL dla Marii Czepczor –
córka z rodziną
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w j. pol.
19:00 – 1. Za śp. zmarłych z rodz. Morawa i Piszczor oraz przyjaciół i
dobroczyńców – rodzina Morawa
– 2. Za śp. Janinę Zieliński – Renata z rodziną

SOBOTA 23 października
8:30 – O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jessiki z
okazji 23 urodzin – mama
17:00 – O Boże błog. i opiekę MBL dla Julii z okazji 17 urodzin oraz dla Ani
– dziadkowie
18:30 – Za śp. Stanisława Ostachowskiego w rocz. śmierci – córka z rodziną

NIEDZIELA 24 października
Niedziela misyjna i początek Tygodnia Misyjnego
8:00 – W intencji Parafian
9:15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w j. ang.
9:30 – Za śp. Leonę Ciesielski – mąż z córkami
11:00 – O Boże błog. dla Klaudii i Michael’a Petticca w 1 rocz. ślubu –
rodzice
12:15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w j. pol.
12:30 – 1. Za śp. Grzegorza Smużewskiego w 20 rocz. śmierci – żona i dzieci
– 2. Za śp. zmarłych i żyjących członków Związku Podhalan w
Kanadzie
18:00 – Za śp. Różę i Jana Słota oraz Antoniego Sobiło i ich rodziców –
rodzina

