
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła 

13 listopada 2022 

I czyt. Ml 3:19-20 

II czyt. 2 Tes 3:7-12 

Ref. Psalmu 98: „Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.” 

Ewangelia: Łk 21:5-19 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Maria GAL 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

REFLEKSJA O. PROBOSZCZA 
 

Ziemska rzeczywistość stanowi jedynie odbicie piękna, 

którym jest sam Bóg. Pretekstem do proroctwa Jezusa o 

zburzeniu Jerozolimy była uwaga o wystroju budowli 

przyozdobionej pięknymi kamieniami i darami. Rozważania 

na temat budowli, która powstawała już od 46 lat, były 

pretekstem do wyrażenia o wiele ważniejszej prawdy. Jezus 

naucza, że Jego uczniów czekają prześladowania. Jest to 

nieodłączny element życia Kościoła w każdym czasie i we 

wszystkich okresach, także i w obecnych czasach. Jest do 

także moment „składania świadectwa”. Bóg nie opuszcza 

prześladowanych, spieszy im z pomocą przez cnotę męstwa, 

dzięki której mogą z odwagą świadczyć o Bogu żyjącym na 

wieki. 
 

FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY 
 

Jako członkowie wspólnoty katolickiej, regularnie 

korzystamy z niestrudzonej służby naszych kapłanów. 

Powołani przez Boga i wyświęceni, by troszczyć się o Jego 

dzieci, kapłani służą naszym rodzinom, służą w kościołach, 

szkołach, szpitalach, domach opieki, na misjach itp. 

Fundusz wieczysty Shepherds’ Trust pozwoli kapłanom 

godnie przeżyć czas ich emerytury. Dla wielu naszych 

emerytowanych kapłanów oznacza to „podanie ręki” dla 

zapewnienia ich szczególnych potrzeb, aby nadal mogli 

godnie żyć. Dziś we wszystkich kościołach Archidiecezji 

Toronto zbierana jest druga kolekta na Fundusz 

Wieczysty Shepherds’ Trust. Fundusz ten to nie tylko 

wsparcie finansowe dla księży na emeryturze; to namacalny 

sposób pomocy tym, którzy troszczyli się o nas i okazania 

wdzięczności za błogosławieństwa, które dzięki nim 

otrzymaliśmy. Bóg zapłać za hojnie złożone ofiary. 
 

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI  

Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM 
 

Pan Jezus w Ewangelii uprzedza nas, że możemy być 

prześladowani za to, że Go kochamy. W drugą niedzielę 

listopada obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. Modlimy się za chrześcijan, którzy nie 

mogą swobodnie wyznawać swojej wiary, i dziękujemy 

Panu Bogu, że my w Kanadzie czujemy się bezpiecznie. 

Dzisiaj też przypada Światowy Dzień Ubogich. W naszą 

wspólną modlitwę włączamy intencję za wszystkich, którym 

brakuje środków do godnego życia. 
 

 

 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. Dzisiaj, 13 listopada, o godz. 18:00, w naszym 

kościele parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, 

do udziału w którym serdecznie zapraszamy. W programie 

Różaniec Fatimski i Msza święta o godz. 19:00. 
 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ  

NIEUSTAJACEJ POMOCY  
 

W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy o godz. 18:30 a po nabożeństwie 

Msza święta zbiorowa. W naszych modlitwach chcemy 

pamiętać o wszystkich przeżywających trudności życiowe, 

będziemy prosić o Bożą pomocą przez ręce Matki 

Zbawiciela. 
 

SPOTKANIE DLA MAM 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla 

mam, w środę, 16 listopada, po wieczornej Mszy św. w sali 

Rycerzy Kolumba. Przyjdź, aby wspólnie powierzyć swoje 

troski i radości Matce Bożej Różańcowej. Przyjdź, aby 

spotkać się w gronie katolickich mam i porozmawiać w 

przyjaznej atmosferze przy herbacie i dobrym ciastku o 

troskach współczesnej mamy i jej rodziny. Spotkania dla 

Mam odbywają się już w 30. parafiach Archidiecezji 

Toronto. Zapraszamy! 
 

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

W piątek zapraszamy na Nabożeństwo do Bożego 

Miłosierdzia o godz. 18:30. 
 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 
 

W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość 

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia 

niedziela roku liturgicznego.  
 

SPOTKANIA MINISTRANTÓW I MŁODZIEŻY 
 

Zachęcamy dzieci i młodzież do grup naszej parafii: 

Ministrantów, Młodzieżowej – starszej i młodszej. Więcej 

informacji na plakatach w gablocie przed kościołem. 
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
 

Trwają zapisy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. 

Data: na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Wymagany wiek: 

15-35, szacowana cena ok. $2,500. Więcej informacji u o. 

Zbyszka. 
 

RELIKWIE ŚWIĘTEJ RITY 
 

Już wkrótce wprowadzone będą relikwie św. Rity do Ołtarza 

Relikwii w naszej parafii. Dlatego przez kilka tygodni 

będziemy się starali w biuletynie przybliżyć tę wspaniałą 

postać Kościoła. Kim była św. Rita? Kim była ta wielka 



święta, która przez wielu nazywana jest patronką spraw 

niemożliwych? Jaka była jej droga do świętości, z czym 

musiała się zmagać i co sprawiło, że stała się świętą 

rozpoznawalną na całym świecie do której zwracają się 

rzesze ludzi? Miejsce urodzenia i klimat epoki Cascia, z 

której pochodziła św. Rita, to miejscowość i gmina we 

Włoszech, w regionie Umbria, w prowincji Perugia. Św. 

Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. 

Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez 

pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzymała imię 

Małgorzata, a Rita jest jego zdrobnieniem. Inne źródła 

podają, że Rita to imię otrzymane w zakonie. Podaje się, że 

Rita urodziła się w 1381, a zmarła w 1457 roku. 

Z całą pewnością wiadomo, że Rita przynależała do sfery 

mieszczańskiej, można więc przypuszczać, że otrzymała 

stosowne na owe czasy wykształcenie. Dawne kroniki 

podają też, że już w dzieciństwie Rita „odznaczała się 

wyjątkową niewinnością i wrażliwością serca oraz wielkim 

pragnieniem najściślejszego złączenia z Bogiem”. Ciąg 

dalszy za tydzień. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na rok 2023 są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Jana 

Słodowego z żoną – synowie Marek i Andrzej Słodowy i 

wnuczka 

Za dusze w czyśćcu cierpiące x3 

Za śp. Marię Gal x2 – rodzina Kotwas 

Za śp. Marię Gal – rodzina Pietrzyk 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.11 – 30.11 Za śp. Kazimierza Opokę – córka z rodziną 
 

 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

33. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 13 listopada 

8:00 Za członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Bronisława Albinowski – córki i wnuki 

11:00 Za zmarłych parafian i ich bliskich  

13:00 Za śp. Franciszka Konopkę (7. rocznica) – żona z 

rodziną 
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. męża Jana i zmarłych z rodzin Bieleckich, 

Chwalików, Białkiewiczów, Ziółkowskich, 

krewnych, przyjaciół i dobrodziejów, którzy 

poginęli na wojnach i w katastrofach bez ostatniego 

namaszczenia i za dusze w czyśćcu cierpiące 

PONIEDZIAŁEK, 14 listopada – św. Mikołaja Travelic, 

meczennika 

8:00 Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z 

synami 

19:00 Za śp. Dominika Brzyżka, Karola Myśliwca 

Eugeniusza Iglara, Małgorzatę i Józefa Pawlików – 

Ela z rodziną 

WTOREK, 15 listopada – św. Alberta Wielkiego, 

biskupa i Doktora Kościoła 
8:00 Za śp. Michała Ofiara – rodzina Ofiara 

19:00 Za śp. Henryka Nogaś – żona Janina z rodziną 

ŚRODA, 16 listopada  
8:00 1. Za śp. Władysława Szynal - Beata Głuszak z 

rodziną  

 2. Za śp. brata Stanisława (rocznica) oraz zmarłych 

z rodzin Skoczylasów i Zychów – Helena 
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza święta zbiorowa 

CZWARTEK, 17 listopada – św. Elżbiety Wegierskiej  
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Krystyna Kruk z 

rodziną 

19:00 Za śp. Karola Jankowskiego - rodzina 

PIĄTEK, 18 listopada – bł. Karoliny Kózkównej, 

dziewicy i męczennicy 

8:00 Za śp. Romana (3. rocznica) oraz Władysława i 

Wacława Parczewskich – Halina Parczewska  
18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską, braci 

Mieczysława, Franciszka i Romana 

SOBOTA, 19 listopada – bł. Salomei, zakonnicy 
8:00 1. Za zmarłych z rodzin Lewickich i Rozkuszków – 

rodzina Armatys 

 2. Za śp. Mariannę i Stanisława Kowalczyk – córka 

z rodziną 

14:00 Za zmarłych mieszkańców Domu Kopernika 

19:00 Za śp. Marię Krawczuk – córka i wnuki 

Chrystusa Króla Wszechświata 

Niedziela, 20 listopada 

8:00 Za członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego 

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie Hyc - własna 

11:00 Za parafian 

13:00 Dzięk. z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha 

Św. dla córki Stasi Kołpak w dniu urodzin - mama 

19:00 Za śp. Stanisława Ligas - rodzina 


