October 21, 2018; Twenty Ninth Sunday in Ordinary Time
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah(53.10-11) Hebrews (4.14-16) Mark (10.35-45)

Today’s readings encourage us in our Christian journey.
We who hope to walk in solidarity with Jesus need to understand that we go there at the cost of our very lives. In sharing his cup, we are promising to consecrate ourselves to
service, to become living witnesses of life given for others.
We can approach this task with confidence because God’s
WORLD MISSION SUNDAY - OCTOBER 21

Today, October 21, is World Mission Sunday! World
Mission Sunday is celebrated in every parish across the
world. As described by Pope John Paul II, World Mission
Sunday is "an important day in the life of the Church
because it teaches how to give: as an offering made to God,
in the Eucharistic celebration and for all the missions of the
world" In Scripture, we read that St. Paul asked the Gentile
Churches to take up a collection to support the Church in
Jerusalem. Now we are asked to reach out and support the
young churches throughout our world. Your prayers and
generous gifts will help missionaries offer the poor of these
areas practical help as they share the mercy of God. It will
ensure the development of local dioceses, and support the
work of priests, religious and lay leaders who serve those in
most need. Go out to the world through your gift in today’s
collection! Special envelopes are at the abck of the church.
LECTIO DIVINA WITH CARDINAL COLLINS

As part of an ongoing tradition a new season of Lectio
Divina with Cardinal Thomas Collins have begun. The 2018
-2019 theme is Christian Community: Stewards of the
Mission. One Sunday evening each month all are welcome
to join Cardinal Collins for Lectio Divina at St. Michael's
Cathedral Basilica. We begin with music by the Cathedral
Vespers Choir at 6:45 p.m., Vespers (Evening Prayer) at 7
p.m., and Lectio Divina from 7:30 to 8:15 p.m. Lectio Divina
is livestreamed at www.stmichaelscathedral.com/live

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( October 22-28)
MONDAY, OCTOBER 22

St. John Paul II

7:00 pm † Kazimierz Kulas - Córka z rodziną
O Boże błog. dla Roberta - Mama

TUESDAY, OCTOBER 23

8:00 am For God’s blessing for Michael Ansell - Godmother
7:00 pm † Władysława i Henryk Hałan - Córka z rodziną

WEDNESDAY, OCTOBER 24

8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute -Mother
7:00 pm O Boże błog. dla Oskara (ur.) - Chrzestna

THURSDAY, OCTOBER 25
8:00 am For conversion for Cecilia, Joseph & Steve Cheng - Paul
7:00 pm † Stanisław Kulas - Siostra z rodziną
FRIDAY, OCTOBER 26

8:00 am † Jose & Isidro Rodriguez - Sister Asuncion & family
7:00 pm † Karol Haba - Leszek

SATURDAY, OCTOBER 27

9:00 am † Stanisław Szewczyk - Córka z rodziną

5:00 pm † Emerita Rio Rafol - Daughter & family
SUNDAY, OCTOBER 28,

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

30 SUNDAY IN ORDINARY TIME

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Jan, Apolonia i Stanisław Konopka - Rodzina
† Edmund Jeliński - Son & family
† Tadeusz Fik - Żona z rodziną
† Stanisław Marcinkiewicz (5r.) - Córka z rodziną
WEEKEND MASS ATTENDANCE COUNT

Last weekend we had our first yearly Mass attendance count as
suggested by the Archdiocese of Toronto This weekend October
20/21 we will conduct a second count. Results will be published.
OPEN HOUSE AT ST.MICHAEL’S COLLEGE SCHOOL

The office of admissions of St. Michael’s College School (the only
independent Catholic school for boys gr. 7 to12.) is considering
applications for September 2019. One more Open House Evening
for students & families: Tuesday, October 23, 7:30-9:30 p.m.

ALL SOULS REMEMBRANCE

HOLY NAME OF MARY OPEN HOUSE - OCTOBER 23

We are approaching the month of November during which we
pray for our departed brothers and sisters. Special All Souls
envelopes, where you can write the names of all your loved
ones - are available in your set or at the back of the church.

Holy Name of Mary College School is transforming the educational
journey for girls in a distinctly Christ-centered learning environment
designed for girls in grades 5 to 12.Come and experience the
transformative power of an all-girls education at HNMCS in a
distinctly Catholic school community. Talk to current students,
faculty members, school administrators and parents and get a true
sense of student life at HNMCS. Open House : October 27 from
from 10 am – 2 pm. More info: (905) 891-1890 ext.103.

ALL SOUL’S DAY MASSES AT THE CEMETERIES - NOV 3

Catholic Cemeteries & Funeral Services - Archdiocese of
Toronto wishes to invite all families to participate in the All
Souls' Day Mass on Saturday, November 3 at 2:00pm. The
masses will be held indoors at the following locations:
Assumption Cemetery (Mississauga), Christ the King
Cemetery (Markham), Holy Cross Cemetery (Thornhill),
Queen of Heaven Cemetery (Woodbridge) .

SUNDAY OFFERTORY: October 13/14, 2018
Sunday Collection : $ 4,485.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

21 października, 2018; Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz(53.10-11)L.do Hebr.(4.14-16) Marek (10.35-45)

Czytania dzisiejszej Liturgii Słowa mówią o powołaniu każdego
z nas do świętości. Bóg pragnie, abyśmy z ufnością przybliżyli
się do Chrystusa, od którego możemy otrzymać łaskę
przebaczenia i miłosierdzia. To On, Najwyższy Kapłan i Sługa,
który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać
swoje życie” za innych, wzywa nas do służby braciom .
NIEDZIELA MISYJNA - 21 PAŹDZIERNIKA

W tę niedzielę, 21 października, zwaną Niedzielą Misyjną
rozpoczynamy tydzień intensywnej modlitwy w intencji Misji.
Prośmy Jezusa, aby wspierał trud i poświęcenie misjonarzy
i misjonarek, ktorzy głoszą Dobrą Nowinę współczesnemu
światu na wszystkich kontynentach. Módlmy się też o nowe
i święte powołania misyjne, aby nie zabrakło ludzi, którzy będą
całym swoim życiem i zapałem wsiewać ziarno ewangelicznej
prawdy w ludzkie serca, które jeszcze Chrystusa nie znają.
Składka. zebrana w ten weekend 20/21 paździrnika wesprze
dzieła misyjne na całym świecie. Koperty na ten cel znajdują się
przy wejściu do kościoła. Bóg zapłać za ofiarność!

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki o godz. 18:30 przed Mszą św.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
OBLICZENIA FREKWENCJI na NIEDZIELNYCH MSZACH

Jak co roku, z inicjatywy Archidiecezji, prowadzimy obliczenia
parafian uczęszczających na Msze św. niedzielne. Liczyliśmy
parafian w zeszłym tygodniu i powtarzamy te obliczenia w ten
weekend 20/21 października. Rezultaty opublikujemy.
ZAPISY DO I KOMUNII ŚW. W PARAFII ŚW. TERESY

Kontynuujemy zapisy do Pierwszej Komunii Świętej w Parafii
św. Teresy ( w j. polskim). Formularze rejestracyjne znajdują się
przy wejściu do kościoła. Wypełniony formularz, kopię metryki
Chrztu św. dziecka oraz $50 opłaty na materiały prosimy
dostarczyć do biura. Zajęcia będą się odbywały we wtorki.
SPOTKANIE DLA GRUP ORGANIZUJĄCYCH „KAWIARENKI”

Wszystkie grupy parafialne zainteresowane organizowaniem
niedzielnych spotkań przy kawie i ciastku, zapraszamy
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w niedzielę
21 października po Mszy św. o godz. 12:30. w sali parafialnej.

LISTOPAD - MIESIĄCEM PAMIĘCI O ZMARŁYCH

WOLONTARIAT W KUCHNI NA SALI PARAFIALNEJ

W miesiącu listopadzie w sposób szczególny polecać będziemy
Bogu naszych zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące. Są już
przygotowane specjalne koperty na wypominki (z tyłu kościoła),
koperty wypominkowe znajdują się również w zestawach kopert
(dla tych , którzy je używają). Wypiszemy na nich imiona
naszych zmarłych za których będziemy sprawować ofiarę Mszy
świętej 1 i 2 listopada, w Święto Wszystkich Świętych oraz w
Dzień Zaduszny. Koperty wypominkowe prosimy wkładać do
koszyka wraz z niedzielną składką. Pamiętajmy o naszych
zmarłych w modlitwie, na którą tak oczekują ich dusze.

Parafia poszukuje osoby chętne do wolontariatu w naszej
kuchni w parafialnej sali. Potrzebne są osoby, które zajęłyby się
przygotowaniem posiłków, które będziemy sprzedawać
w niedzielę. Liczymy na to, że dochód wesprze nasz parafialny
budżet, który został nadszarpnięty pracami remontowymi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ks. Dariuszem .

MODLITWY NA CMENTARZACH - 28 PAŹDZIERNIKA

Z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego modlitwy za
zmarłych będą w niedzielę 28 października na cmentarzach:
Assumption, Mount Peace, St John’s, St Mary’s o 16:00.
DROGA DO NIEPODLEGŁEJ - KONCERT NA 100-LECIE

W niedzielę, 11 listopada o godzinie 16:00 w Polskim Centrum
Kultury JP II w Mississauga, odbędzie się piękny koncert
upamiętniajacy odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918
roku. Wiele znakomitych zespołów i solistow a wśród nich
Toronto Sinfonietta, Novi Singers wystapią pod batutą Macieja
Jaśkiewicza, zatańczy zespół „Lechowia” oraz laureaci konkursu
tanecznego (tango i walc). Bilety są do nabycia w cenie $20 od
osoby w biurze parafialnym Św. Maksymiliana Kolbe
(Mississauga), w biurach Polimexu, księgarni „Pegaz” oraz w
sklepach „Starsky”. W nastepną niedzielę będzie można nabyć
bilety w naszym kościele po Mszach świętych. Zapraszamy !

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

We wszystkich objawieniach Matka Boża zawsze prosiła o modlitwę
na różańcu. Tak więc .przez cały październik z Matką Bożą trwamy na
modlitwie różańcowej. Odmawiając różaniec, rozważamy razem
z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu.
Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich
w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, Wiele razy
w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach
narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami
i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która
przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze
rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła.
Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W PARAFII ŚW. TERESY

Nabożeństwa różańcowe odprawiane będą
w pażdzierniku od poniedziałku do piątku przed
Mszą świętą, o godz 18:30. Przez cały miesiąc
wraz z Maryją trwamy na modlitwie i uciekamy się
do Niej we wszystkich naszych potrzebach.

