
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 września 2019 

I czyt. Am 8:4-7 

II czyt. 1 Tm 2:1-8 
Ref. Psalmu 113: „Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.”  

Ewangelia: Łk 6:1-13 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Ann GIZELBACH 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 

 

 

SKŁADKA NA RENOWACJĘ 
 

Dzisiaj, zbierana będzie druga składka na renowację. Kopertki 

są wyłożone z tyłu kościoła. 
 

SKŁADKA NA POTRZEBY KOŚCIOŁA W KANADZIE 
 

W niedzielę, 29 września, będzie zbierana druga kolekta 

przeznaczona na potrzeby Kościoła w Kanadzie (Needs of 

the Canadian Church). Kopertki znajdują się w rocznych 

zestawach i są także wyłożone z tyłu kościoła. 
 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU ŚW. 
 

Przygotowanie do Chrztu św. dla rodziców i rodziców 

chrzestnych w języku polskim odbędzie się we wtorek, 24 

września o godz. 7:45 pm, a w języku angielskim w 

poniedziałek, 30 września o godz. 7:45 pm w biurze 

parafialnym. 
 

KATECHEZA I POLSKA SZKOŁA  
 

Zapisy na nowy rok Katechetyczny 2019/2020 już się 

rozpoczęły. Katecheza odbywa się w soboty od 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 tornistrów i 

przyborów szkolnych, 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 już się rozpoczęły. 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! 
 

KONKURS PLASTYCZNY 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

plastycznym pt. Św. Kazimierz uczy nas....”. Konkurs będzie 

trwać do 13 października. W konkursie mogą brać udział dzieci 

od 4 do 18 lat, w 4 kategoriach wiekowych (grupa 4-5 lat, 6-8 

lat, 9-12 lat i 13-18 lat). Prace konkursowe mogą być 

wykonane w dowolnym formacie oraz dowolną techniką. 

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i 

nazwiskiem, wiekiem autora, adresem i numerem telefonu. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2020 rok są już przyjmowane w biurze 

parafialnym. Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 3 

intencje: jedną w niedzielę i dwie w tygodniu. 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. 
 

ADORACJA UWIELBIENIA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 

Serdecznie zapraszamy na Adorację Uwielbienia 

Najświętszego Sakramentu zakończoną indywidualnym 

błogosławieństwem w sobotę, 28 września od godz. 20:00. 
 

WIZYTA ARCYBISKUPA MIECZYSŁAWA 

MOKRZYCKIEGO 
 

1 października 2019 r. będzie gościł w naszej parafii 

Arcybiskup Metropolita Lwowski Kościoła 

rzymskokatolickiego Mieczysław Mokrzycki; Przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy oraz 

Komisji Doktryny Wiary. Msza św. której przewodniczył 

będzie Ks. Arcybiskup Mokrzycki, zostanie odprawiona o 

godz. 19:30. W czasie Mszy św. rozpoczniemy duchowe 

przygotowanie do obchodów 100. rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły – św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy! 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

Nasz chór parafialny „Melodia” rozpoczyna nowy sezon. 

Najbliższa próba odbędzie się w piątek, 27 września, o godz. 

7:30 wieczorem w górnej sali polskiej szkoły. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich członków oraz nowych kandydatów do 

zespołu. Wszyscy nowi kandydaci mile widziani, a szczególnie 

głosy męskie. Osoby zainteresowane proszone są o przybycie 

na piątkową próbę. Dyrygent Chóru „Melodia” serdecznie 

zaprasza. 
 

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Biały Orzeł” informuje o 

rozpoczęciu nowego sezonu artystycznego. Zapisy i próby 

odbywają się przy parafii św. Kazimierza. Zajęcia dla dzieci od 

lat 4 do lat 8 odbywaja się w poniedziałki od godz. 6pm do 

7pm; od lat 9 do 15 w poniedziałki od. godz. 7pm do 8:15pm. 

Młodzież lat 15+ we wtorki od 6:30 p.m. do 9p.m. Zapraszamy 

dzieci od 4 lat i młodzież do naszego zespołu! Tel. 416 522 

0680 bialyorzelmembers@gmail.com 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza zawiadamia, że spotkania 

odbywają się we wtorki o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy 

nowych członków.  
 

GRUPA AA działająca przy Parafii Św. Kazimierza 

zaprasza na spotkania, które odbywają się w piątki o godz. 

20:30 w salce pod kościołem. W drugi piątek miesiąca 

spotkanie otwarte jest dla wszystkich i może przyjść każdy 

zainteresowany.  
 

 



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 kilkanaście lat. 
 

BANKIET JUBILEUSZOWY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA 
 

Serdecznie zapraszamy na Bankiet Jubileuszowy, 26 

października 2019 r. o godz. 18:00 w sali parafialnej św. 

Kazimierza. Bilety w cenie $65 do nabycia w biurze 

parafialnym (416) 532-2822. 
 

KORONKA NA ULICACH ŚWIATA 
 

Zaproszenie na Koronkę na ulicach miast świata w sobotę, 

28 września 2019 r. o godz. 15:00. Koronka na ulicach miast 

świata to coroczne wydarzenie, które w rocznicę beatyfikacji 

bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny skupia tysiące 

ludzi na całym świecie. Od dziewięciu lat 28 września 

spotykamy się o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach 

naszych miast i miasteczek, by wspólnie odmówić Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia. Wspólnota parafii św. Kazimierza będzie 

modlić się przy pomniku Jana Pawła II przy Credit Union. 

Możemy powierzyć Panu swoje osobiste sprawy i problemy 

miasta. Miłosierdzie Boże nie zna granic i rozlewa się 

wszędzie tam, gdzie wierni pokornie o nie proszą. Dołącz do 

rzeszy modlących się i wypraszaj miłosierdzie dla siebie i 

całego świata. 
 

ZBIÓRKI HARCERSKIE 
 

„Związek Harcerstwa Polskiego pgK Szczepy harcerek 

,,Szarotki" i harcerzy ,,Bałtyk” zapraszają na zbiórki 

harcerskie. Młodzież w wieku JK (4) do 15 lat. W programie 

zbiórki, biwaki, gry, sporty, wycieczki, itp. Zbiórki będą 

odbywały się w czwartki od 18:00-20:00 w Streetsville 

Secondary School (72 Joymar Drive). Po więcej informacji 

proszę pisać na: szczepowa@szarotki.com” 
 

ŁAŃCUCH ŻYCIA – LIFE CHAIN 
 

Łańcuch życia – Life Chain – doroczna, pokojowa demonstracja 

w obronie życia dzieci nienarodzonych odbędzie się 6 

października o godz. 14:00 przy skrzyżowaniu ulic Keele i Bloor 

(blisko stacji metra Keele). Przez godzinę będziemy trwać na 

modlitwie i dawaniu świadectwa o godności każdego życia 

ludzkiego. 
 

KALENDARZ PARAFII OBLACKICH NA ROK 2020 
 

Kalendarz na rok 2020 jest dostępny z tyłu kościoła lub w 

biurze parafialnym. Zachęcamy do nabycia kalendarza, który 

jest pięknie wydany na kredowym papierze i poświęcony 

największym polskim parafiom prowadzonym przez 

Misjonarzy Oblatów w GTA. Cena: $5. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. rodziców, stryjka, braci, siostry i męża Louis – Stasia 

Za śp. Helenę Tynus i Józefa Brynczka – siostra z rodziną 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę – 

rodzina Hyc  

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

25. Niedziela Zwykła, 22 września 

8:00 Za śp. Jana Bilkiewicza (3. rocznica) – siostra Zofia 

Cieśla z rodziną 

9:30 Za śp. Mary Hawrysz – synowie Robert, Michael i 

mąż Mirosław 

11:00 1. Za parafian 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Aldony i 

Jana Pindiur i ich rodziny z okazji 35. rocznicy ślubu 

13:00 Za śp. Józefa Pliszkę – żona, dzieci i wnuki  

18:30 Nieszpory 

19:00 1. Za śp. braci i siostry z rodzin Buczkowskich i 

Zaleskich – siostra z rodziną 

 2. Za śp. Jerzego Elemann (14. rocznica) - córka 

PONIEDZIAŁEK, 23 września – św. Ojca Pio, kapłana 

8:00 Za śp. braci Józefa, Stanisława i bratową Helenę – 

siostra Maria 

19:00 1. Za śp. rodziców Marię i Józefa Gawrockich oraz 

Zofię i Władysława Brączek – dzieci 

 2. Za śp. Stanisława Krawczyka – syn z rodziną 

WTOREK, 24 września  

8:00 Za śp. Henryka Rabę (rocznica) i rodziców Józefę i 

Stanisława Syska – córka z synami 

19:00 1. Za śp. Kazimierza Rawskiego i jego żonę Marię - 

Stanisława 

 2. Za śp. Bronisławę Latosik – przyjaciele i znajomi 

ŚRODA, 25 września 

8:00 Za śp. Józefa Łabus – Olga Wawrow i rodzina Prokop 

18:30 Nabożeństwo misyjne 

19:00 1. W intencji misji, misjonarzy i przyjaciół misji 

 2. Dziękczynna za Polskę i Kanadę i całkowite zaprzestanie 

aborcji i eutanazji na całym świecie  

CZWARTEK, 26 września – św. Męczenników 

Kanadyjskich z Midland 

8:00 Za dusze w czśćcu cierpiące 

19:00 1. Za śp. Marię i Henry Kołodyj – syn i synowa 

 2. O Boże błog. dla rodziców Gabrieli i Mariana 

Dębskich - dzieci 

PIĄTEK, 27 września – św. Wincentego a Paulo, kapłana 

8:00 Za dusze w czśćcu cierpiące 

19:00 1. Za śp. Bronisławę i Andrzeja Kiebało – syn z 

rodziną 

 2. Za śp. Irenę Gogolewską – rodzina Tobola 

SOBOTA, 28 września – św. Wacława, męczennika 

8:00 Za śp. Wacława i Krystynę Stawickich - bratanica 

19:00 1. Za śp. Michalinę i Bronisława Grzeszczuk – 

Wiesława i Wiesław Jankowscy 

 2. Za śp. rodziców Stefanię i Bolesława Posłusznych – 

syn z rodziną 

 3. Za śp. brata Andrzeja – siostra Stanisława 

26. Niedziela Zwykła, 29 września 

8:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską – rodzice oraz 

siostrę Marię i szwagra Stefana Maciąg 

9:30 Za parafian 

11:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Jadwigii Terki z okazji 90. urodzin – dzieci z 

rodzinami 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Haliny i Zdzisława Ryglów z okazji 40. rocznicy ślubu 

13:00 Za śp. Weronikę Perkowską - córka 

18:30 Nieszpory 

19:00 Za śp. Ignacego Zaborowski (7. rocznica) - rodzina 

mailto:szczepowa@szarotki.com

