
DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

1 września 2019 

I czyt. Syr 3:17-18, 20, 28-29 

II czyt. Hbr 12:18-19, 22-24 
Ref. Psalmu 68: „Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.”  

Ewangelia: Łk 14:1, 7-14 
 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Iris Grace WALASEK 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
 

Robert Stanley HALAS & Katerina KOURAKOS 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Józef PIERÓG 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

 

WYDARZENIA PARAFIALNE 
 

Dzisiaj żegnamy w naszej wspólnocie parafialnej O. 

Stanisława Ollera, OMI. który w okresie wakacji posługiwał 

w naszej parafii. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za jego 

dyspozycyjność i ogromną pomoc duszpasterską. O. Stanisław 

powróci do pracy na Madagaskarze. Niech Dobry Bóg obdarza 

Go błogosławieństwem w życiu kapłańskim i posłudze 

duszpasterskiej. 
 

SKŁADKA NA NOWE ORGANY  
 

Składka na nowe organy w minioną niedzielę wyniosła 

$6545.00. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają: pierwsza środa miesiąca – 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 

18:30, pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy 

się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca 

– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza 

sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu 

Maryi. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na Adorację 

Pana Jezusa od godz. 8:30 do 19:00. W pierwszy piątek 

zapraszamy na Adorację Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie 

od godz. 15:00; okazja do spowiedzi; rozpoczęcie Adoracji 

Koronką do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo pierwszego 

piątku o godz. 18:30.  
 

KATECHEZA I POLSKA SZKOŁA  
 

Zapisy na nowy rok Katechetyczny 2019/2020 rozpoczną się w 

niedzielę, 8 września, po Mszach św. w dolnej sali parafialnej, 

gdzie będą dyżurowali katecheci i 14 września o godz. 9:30 do 

11:00 w poszczególnych klasach. Zajęcia rozpoczną się w sobotę, 

21 września o godz. 9:30. 
 

RCIA to program przygotowawczy dla dorosłych (od 19 

lat) którzy pragną przyjąć sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej; chrztu św. bierzmowania, komunii św. w 

Kościele katolickim. Zajęcia rozpoczynają się w październiku. 

Zapisy w biurze parafialnym 416-532-2822 
 

Rozpoczęcie roku katechetycznego i Polskiej Szkoły im. Św. 

Kazimierza odbędzie się w niedzielę, 29 września, Mszą Św. o 

godz. 13:00. Dzieci proszone są o przyniesienie tornistów, 

które zostaną poświęcone podczas Mszy św. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

Zapisy i zajęcia Polskiej Szkoły im. Św. Kazimierza na rok 

szkolny 2019/2020 rozpoczną się w sobotę, 14 września, od 

godz. 11:15 do 13:45 w poszczególnych klasach. Lekcje języka 

polskiego w klasach od 0 do 8 odbywają się w soboty przy 156 

Roncesvalles Ave. od godz. 11:15 do 13:45  Serdecznie 

zapraszamy! 
 

KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza zawiadamia, że rozpoczyna 

regularne spotkania 3 września. Spotkania odbywają się we 

wtorki o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy nowych 

członków.  
 

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2020 
 

Intencje mszalne na 2020 rok będą przyjmowane na sali 

parafialnej od wtorku, 10 września. Przypominamy, że jedna 

rodzina moze zamówić 3 intencje: jedną w niedzielę i dwie w 

tygodniu.  
 

MISJE ŚWIĘTE 
 

Misje święte w naszej wspólnocie odbędą się w dniach od 20 

do 26 października. Poprowadzą je o. Sebastian Łuszczki i o. 

Sebastian Wiśniewski OMI. Misje Święte zakończą się Mszą 

św. dziękczynną w sobotę, 26 października o godz. 17:00. i 

bankietem o godz. 18:00. Prosimy wszystkich parafian o 

modlitwę w intencji misji oraz o zarezerwowanie czasu na to 

wydarzenie, które odbywa się w parafii co kilkadziesiąt lat. 
 

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ 
 

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś 

swego Syna, aby odnowił zerwaną więź miłości z Tobą, 

prosimy Cię, aby w naszej parafii nie było nikogo, kto 

pozostanie głuchy na Jego Słowo i oporny na działanie Jego 

miłości i łaski. Niech czas Misji Świętej przyniesie każdemu z 

nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom 

pokój sumienia, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność, a 

Kościołowi nowe błogosławieństwa. Duchu Święty, odnów nas 

i oblicze naszej parafii. Matko Boża, również i Ty otaczaj nas 

swoją opieką i prowadź do źródeł świętości i zbawienia. Amen. 
 

NOWENNA POMPEJAŃSKA W INTENCJI MISJI 
 

25 sierpnia rozpoczeliśmy modlitwę rożańcową w intencji 

owoców Misji Parafialnych prywatną Nowenną Pompejańską, 

która potrwa do 17 października (54 dni). 
 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW 
 

W październiku Fundusz Milenium przyznaje stypendia, o 

które mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia, 

którzy ukończyli pierwszy rok studiów, studiujący na 

wyższych uczelniach kanadyjskich. Obowiązuje kompletne 

wypełnienie formularza. Termin składania podań mija 15 

września. Więcej informacji na stronie 

www.millenniumfund.ca  
 

NAWIEDZENIE FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Informujemy o trwającej peregrynacji (nawiedzenie w 

domach) Figury Matki Bożej Fatimskiej, która nawiedza 

nasze domy. Osoby, zainteresowane proszone są o zapisywanie 

się w zakrystii.  
 

 

http://www.millenniumfund.ca/


MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE I NA MISJACH 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

V FORUM CHARYZMATYCZNE 6-7-8 WRZEŚNIA 2019 
 

Zapraszamy na V Forum Charyzmatyczne pt. „Małżeństwo w 

Porządku Stworzenia.” 6-7-8 wrzesnia 2019 r. w kościele św. 

Gabriela, 2261 Parkway Dr. W Burlington. Forum poprowadzi 

Adam Szustak OP, Dominikanin, wędrowny kaznodzieja, autor 

książek i audiobooków. Więcej informacji na plakatach i na 

stronie www.magnifikat.org  
 

SPOTKANIE REKOLEKCYJNE  

Z JANEM BUDZIASZKIEM 
 

Parafia św. Maksymiliana Kolbe, 4260 Cawthra Rd., 

Mississauga, zaprasza na trzydniowe spotkanie rekolekcyjne z 

Janem Budziaszkiem (od 50 lat perkusistą zespołu Skaldowie), 

19-21 września 2019 pt. „Każdy człowiek jest darem Bożym i 

jest w czymś najlepszy na świeci.” 19 września, czwartek, 

godz. 20:00 – Konferencja po Mszy św., Uwielbienie 

Śpiewem; 20 września, piątek, godz. 20:00 – Konferencja po 

Mszy św., Uwielbienie Śpiewem; 21 września, sobota, godz. 

20:00 – Koncert na okolczność 40-lecia Parafii św. 

Maksymilaina Kolbe inspirowany rzeszowskim koncertem 

„Jednego Serca Jednego Ducha”. W niedzielę, 22 września 

spotkanie z Janem Budziaszkiem w sali parafialnej św. 

Maksymiliana Kolbe po Mszach św. i możliwość zakupu 

książek jego autorstwa.  
 

POLONIA POD KRZYŻEM 

W ŁĄCZNOŚCI Z POLSKĄ 
 

14 września, w święto Podwyższenia Krzyża, w Polsce będzie 

miało miejsce wielkie wydarzenie modlitewne „Polska pod 

Krzyżem”. Parafia św. Eugeniusza de Mazenod’a również 

pragnie włączyć się w to dzieło modlitewne i wraz z Maryją 

stanąć pod krzyżem Jezusa. Akcja modlitewna rozpocznie się 

wieczorną mszą św. w piątek, 13 września. Trwając na 

modlitwie oraz całonocnej adoracji krzyża i Najświętszego 

Sakramentu będziemy duchowo łączyć się z uczestnikami tej 

akcji w Polsce i prosić, aby krzyż zajął centralne miejsce w 

naszym życiu indywidualnym i w życiu naszego narodu. 

Uwieńczeniem akcji „Polska pod Krzyżem” będzie Msza św. 

poranna, 14 września, po której nastąpi rożaniec z procesją 

wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy! 
 

INTENCJA MSZY ŚW. W RADIU RODZINA 
 

Informujemy grupy parafialne i osoby indiwidualne o możliwości 

zamówienia intencji Mszy św., która jest transmitowna w Radiu 

Rodzina w drugą niedzielę miesiąca, 8 września, o godz. 11:00. 

Ofiara wynosi $370. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.09 - 30.09 
 

Za śp. Zenona Szałwińskiego – żona z dziećmi 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Marię i Jakuba Smagała – rodzina Peczar 

Z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Małgosi, Bogdana i 

współpracowników – własna 

Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj i zmarłych z rodzin 

Krzywoń i Bugaj - rodzina 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

22. Niedziela Zwykła, 1 września 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za zmarłych z rodziny Albinowski – wnuki i prawnuki 

11:00 Za parafian 

13:00 O zdrowie i Boże błog. dla Marlene Stefani w dniu urodzin - 

babcia 

18:30 Nieszpory 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinach 

Boksa, Warmuz i Miranda – Maria Boksa  
 

PONIEDZIAŁEK, 2 września – Labour Day 

8:00 1. Za śp. Jana i Michała Maryniuk – rodzina Solanko 

 2.Za śp. Anielę i Leopolda Podczerwińskich (2 rocznica) – 

córka z rodziną 

19:00 1. W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Eucharystii 

 2. Za śp. Barbarę Sweeney (Glica) – rodzina Szydłowskich 
 

WTOREK, 3 września – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i Dr. 

Kościoła 

8:00 1. Za śp. Marię i Antoniego Poliwka – corka z dziećmi 

 2. Za śp. Elżbietę Romaniuk – koleżanki i koledzy z Credit 

Union 

19:00 1. Za sp. męża Ludwika, rodziców Michała i Agnieszkę 

Piersiak i zmarłych z rodziny – Stefania Piersiak 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i boże błog. dla córki - 

mama 
 

ŚRODA, 4 września – św. Roazalii z Viterbo 

8:00 1. Za śp. Kazimierza Łącz – rodzina Wolański-Chatam 

 2.  

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 5 września – św. Matki Teresy z Kalkuty 

8:00 1. Za śp. Jana Smolarka – żona 

 2.  

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 1. Za śp. Jarka Młodzińskiego (rocznica śmierci) - rodzice 

 2. Za śp. Stanisława Bedorf – żona, dzieci i wnuki 
 

PIĄTEK, 6 września  

8:00 1. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o Boże 

błog. dla mamy i synka - mama 

 2.  

18:00 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 1. Za śp. Władysława, Witolda, Jurka i Helenę Wicik – 

rodzina Wicik 

 2. Za śp. Bronisława Tomczyszyn – żona z rodziną 
 

SOBOTA, 7 września  

8:00 Za śp. Agnieszkę 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 1. Za śp. męża Wacława Szapućko i rodziców z obu stron – 

żona, dzieci i wnuki 

 2. O dary Ducha Św. dla dzieci i Boze błog. dla rodziny – 

własna 

 3. Za sp. Leokadię Zajączkowską – córka z rodziną 
 

23. Niedziela Zwykła, 8 września 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. rodziców, braci i krewnych z rodzin Juchniewiczów i 

Matysów – syn z rodziną 

11:00 1. Za parafian 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla małżonków 

Małgorzaty i Mieczysława Hołówko z okazji 25. rocznicy 

ślubu - dzieci 

13:00 Za śp. rodziców Marię i Stanisława Śliwa – córka z rodziną 

18:30 Nieszpory 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla małżonków Elżbiety 

i Piotra Czajkowskich z okazji 30. rocznicy ślubu - własna 

http://www.magnifikat.org/

