
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 września 2019 

I czyt. Am 6:1, 4-7 

II czyt. 2 Tm 6:11-16 
Ref. Psalmu 146: „Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 

swego.”  

Ewangelia: Łk 16:19-31 
 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Sięgnijmy po różaniec, aby w tym miesiącu wraz z całym 

Kościołem rozważać tajemnice naszego zbawienia. Jest to 

niezwykła okazja, aby rodziny mogły gromadzić się na 

wspólnej modlitwie w domu lub w kościele. Królowo różańca 

świętego, módl się za nami. 
 

W październiku, w każdy poniedziałek, środę i piątek 

zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci, na modlitwę 

różańcową. W czasie Mszy św. będziemy poznawali wizerunki 

Matki Bożej Różańcowej. 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Anna DYKTYŃSKA (POLAK) 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 

 

 

SKŁADKA NA POTRZEBY KOŚCIOŁA W KANADZIE 
 

Dzisiaj, 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. 
 

KAWA I PĄCZKI 
 

Wolontariusze parafialni zapraszają na ciepły posiłek, kawę i 

pączki. 6 października, Rycerze Kolumba zapraszają na kawę i 

pączki do sali Rycerzy Kolumba. 
 

 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU ŚW. 
 

Przygotowanie do Chrztu św. dla rodziców i rodziców 

chrzestnych w języku polskim odbędzie się w poniedziałek, 

30 września o godz. 7:45 pm w biurze parafialnym. 
 

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.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. 

o godz. 11:00. 
 

KATECHEZA I POLSKA SZKOŁA  
 

Rozpoczęcie roku katechetycznego i Polskiej Szkoły im. Św. 

Kazimierza odbędzie się dzisiaj, Mszą Św. o godz. 13:00. 

Przyniesionie przez dzieci tornistry i przybory szkolne, zostaną 

poświęcone podczas Mszy św. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

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 
 

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! 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

Spotkanie młodzieży licealnej - High School odbędzie się w 

czwartek, 3 października o godz. 20:00 w sali Rycerzy 

Kolumba. O. Wojciech serdecznie zaprasza młodzież, która 

przyjęła Sakrament Bierzmowania.  
 

Spotkanie młodzieży uniwersyteckiej odbędzie się w piątek, 

4 października o godz. 20:30 w sali Rycerzy Kolumba. O. 

Wojciech serdecznie zaprasza. 
 

Spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów  

odbędzie się w środę, 2 października, o godz. 18:00 w sali 

Rycerzy Kolumba. 
 

Spotkanie członków Rady Parafialnej odbędzie się w środę, 

2 października po Mszy św. wieczornej na plebani. 
 

Spotkanie członków Rady Finansowej odbędzie się we 

wtorek, 8 października po Mszy św. wieczornej na plebani. 
 

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.  
 

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 5 

intencji: jedną w niedzielę i cztery 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. 
 

WIZYTA ARCYBISKUPA MIECZYSŁAWA 

MOKRZYCKIEGO 
 

1 października 2019 r. będzie gościł w naszej parafii 

Arcybiskup Metropolita Lwowski 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! 
 

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. 
 

REKOLEKCJE PO STRACIE DZIECKA Z POWODU 

ABORCJI – 6-8 XII W MISSISSAUGA 
 

Zapraszamy na rekolekcje osoby, które bezpośrednio lub 

pośrednio uczestniczyły w aborcji i z tego powodu odczuwają 

konsekwencje emocjonalne, fizyczne i duchowe. Prowadzący: 

s. Maksymiliana Kamińska MChR wraz z zespołem. Zapisy i 

informacje : s.Maksymiliana telefon (773) 656 7703; Parafia 

św.Kazimierza w Toronto, telefon (416) 532 28 22. Przyjdź, 

tutaj znajdziesz pocieszenie, zrozumienie i współczucie. 

Przetniesz skutki aborcji i wybaczysz sobie oraz innym. 
 

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 w sali parafialnej lub w 

biurze parafialnym. Zachęcamy do nabycia kalendarza, który 

jest poświęcony największym polskim parafiom prowadzonym 

przez Misjonarzy Oblatów w GTA. Cena: $5. 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 30 września – św. Hieronima, kapłan, Dr. 

Kościoła 

8:00 W intencji Alisji Pawłowskiej i jej nienarodzonego 

dziecka, o zdrowie i Boże błog. – Andrzej z rodziną 

19:00 1. Za śp. Wandę Fiedukiewicz - córka 

 2. O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Krawczuków - 

mama 

WTOREK, 1 października – św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

8:00 Za śp. Zygmunta Milewskiego w 1. rocznicę – syn 

Edward z rodziną 

19:00 1. Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola 

Iglar, Władysława i Danutę Majka - dzieci 

 2. Za śp. Ryszarda Marchut i jego rodziców – rodzina 

Kiełb  

ŚRODA, 2 października – Św. Aniołów Stróżów 

8:00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski 

 2. O łaskę uzdrowienia dla 2-letniego Michałka – Irina 
18:30 Nabożeństwo do MBNP 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 3 października  

8:00 Za śp. syna Jana i męża Jana Todorskich – mama i żona z 

rodziną 
18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 1. Za śp. rodziców Genowefę i Stanisława i żonę Teresę – 

mąż i syn z wnukami. 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Zygmunta Zychli i jego 

rodziny 

PIĄTEK, 4 października – św. Franciszka z Asyżu 

8:00 Za dusze w czśćcu cierpiące 
18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 1. Za śp. rodziców Helenę i Jana Bałdys i siostrę Joannę 

Matykę – córka i siostra 

 2. Za śp. Irenę Budryszek - Barbara 

SOBOTA, 5 października – św. Faustyny Kowalskiej, 

zakonnicy 

8:00 Wolna intencja 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 1. Za śp. teściów Mariannę i Władysława Wicik – 

synowa Janina z rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Iwony i Adama 

z okazji 25. rocz. ślubu - własna 

 3. Za śp. Emilię Kiełb – syn Henryk i wnuczka Klaudia 

27. Niedziela Zwykła, 6 października 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Św. 

9:30 Za + Christopher Campbell (15. rocznica) – Lidia Pelic 

11:00 1. Za parafian 

 2. Za śp. członków Komitetu Parafialnego   

13:00 1. Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, Dominika 

Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików – Anna i Ela 

 2. Dzięk. z prośbą o Boże błog. dla wolontariuszy i 

sponsorów parafialnego stoiska Festiwalu na 

Roncesvalles i ich rodzin 



18:30 Nieszpory 

19:00 O Boże błog. i potrzebne łaski w rodzinie Kozibrodów 


