
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

20 października 2019 

I czyt. Wj 17:8-13 

II czyt. 2 Tm 3:14-4:2 
Ref. Psalmu 121: „Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.”  

Ewangelia: Łk 18:1-8 
 

W minionych tygodniach odeszła do Boga: 

Urszula WIERCIŃSKA 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 
 

Dzisiaj przypada Światowa Niedziela Misyjna. Na całym 

świecie zbierana będzie składka na dzieło krzewienia wiary. 

Składka ma na celu pomóc misjom kościelnym w świecie. 

Ponad 1100 diecezji jest uzależnionych od ofiary tego dnia. 

Każdy kościół, biedny czy bogaty bierze udział w tej 

dodatkowej kolekcie. Koperki są w rocznych zestawach i w 

przedsionku kościoła. 
 

KAWA I PĄCZKI 
 

Grupa Przyjaciół Misji zaprasza na ciepły posiłek, kawę i 

pączki. 
 

KOLEKTA NA FORMACJĘ MISJONARZY  
 

W przyszłą niedzielę zbierana będzie druga składka 

przeznaczona na formację misjonarzy z Polski . Kopertki są 

wyłożone z tyłu kościoła. UWAGA! Czeki adresujemy na 

parafię „St. Casimir’s Church” z dopiskiem FORMACJA. 
 

MISJE ŚWIĘTE 
 

W naszej wspólnocie przeżywamy Święte Misje Parafialne. 

Prowadzą 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. 
 

ODWIEDZINY CHORYCH 
 

Ojcowie misjonarze głoszący Święte Misje Parafialne będą 

odwiedzać chorych przez cały tydzień jeśli będzie taka 

potrzeba. Już dziś prosimy zgłaszać osoby, które nie będę 

mogły przyjść do kościoła w dzień chorego, w środę, 23 

października o godz. 11:00. Nikt z naszej parafii nie powinien 

być bez możliwości przeżycia Misji Świętych. 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

Grupy parafialane proszone są o uczestnictwo we Mszy Św. 

Jubileuszowej, w sobotę, 26 października o godz. 17:00.  
 

W czasie Misji Świętych nie ma spotkań grup parafialnych. 

Jest to czas modlitwy, formacji i refleksji. 
 

 

 

 

SPRZEDAŻ ZNICZY 
 

ZNICZE na groby przed uroczystością Wszystkich Świętych 

oraz Zaduszkami sprzedają ministranci po Mszach św. i w 

niedziele, 20 i 27 października. 
 

WYPOMINKI 
 

W dniach od 27 października do 2 listopada – wszystkie 

Msze św. w naszej parafii będą odprawiane w intencji 

zmarłych poleconych w wypominkach, a w Domu 

Prowincjalnym przez cały miesiąc listopad. Kościół zachęca 

nas do szczególnej pamięci modlitewnej za tych, którzy 

wyprzedzili nas do domu Ojca i oczekują naszej pomocy. 

Jeżeli chcesz dołączyć swoich bliskich zmarłych do modlitwy 

naszej wspólnoty, to na kopertce na WYPOMINKI prosimy 

wpisać imiona zmarłych i złożyć do koszyczka w prezbiterium 

lub w biurze parafialnym. Kopertki są wyłożone z tyłu 

kościoła. 
 

MODLITWY ZA ZMARŁYCH  
 

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego 

odbędą się modlitwy za zmarłych na cmentarzach. Modlitwy 

odprawione będą w niedzielę, 27 października 2019 r. na 

następujących cmentarzach: Godz. 14:00 – Resurection 

Catholic Cemetery, Oshawa; Godz. 14:30: Meadowvale 

Cemetery - Brampton. Godz. 15:00: Mount Hope - Toronto; 

Park Lawn - Toronto; Sanctuary - Toronto; Holy Cross - 

Toronto; Queen of Heaven – Brampton; Pine Hills – 

Scarborough; Christ the King - Scarborough. Godz. 16:00: 

Assumption - Mississauga; Mount Peace - Mississauga; St. 

John’s - Mississauga; St. Mary’s – Mississauga; Thornton 

Cemetery – Oshawa. 
 

ŚWIĘTOWANIE DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
 

Zapraszamy rodziców i dzieci na wyjątkowe przeżycie i 

świętowanie dnia Wszystkich Świętych, w czwartek, 31 

października 2019 r. Nasze świętowanie rozpoczniemy 

uroczystym pochodem Świętych, który odbędzie się na 

rozpoczęcie Mszy św. o godz. 19:00. W procesji wezmą udział 

dzieci w strojach niosąc relikwie poszczególnych świętych. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

KATECHEZA I POLSKA SZKOŁA  
 

Katecheza odbywa się w soboty od godz. 9:30 do 11:00 w 

poszczególnych klasach.  
 

RCIA to program przygotowawczy dla dorosłych (od 19 

lat) którzy pragną przyjąć sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej; chrztu św. bierzmowania, komunii św. w 

Kościele katolickim. Zapisy w biurze parafialnym 416-532-

2822. 
 

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! 
 

KOPERTKI PARAFIALNE 
 

Wszystkie osoby, które chcą wspierać finansowo naszą parafię 

mogą korzystać z kopertek. Stali użytkownicy odbierają je raz 

w roku z początkiem grudnia, nowi proszeni są o konatakt z 

biurem parafialnym w październiku. Ofiary na kościół można 



odliczyć od podatku.  Zaświadczenia podatkowe za każdy rok 

są wysyłane do parafian pod koniec lutego. 
 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. zbiorową w języku 

polskim i angielskim, w niedzielę, 24 listopada 2019 o godz. 

11:00 w intencji tych wszystkich, których Pan Bóg powołał 

do wieczności podczas tego Roku Liturgicznego. Pół 

godziny przed Mszą św. będzie modlitwa różańcowa za 

wspomnianych zmarłych. Parafiane, którzy utracili kogoś 

bliskiego w rodzinie w Kanadzie lub w Polsce w pierwszej lini 

pokrewieństwa (rodzice, żona, brat, siostra) proszeni są o 

przesłanie zdjęcia zmarłego na adres emailowy parafii lub o 

przyniesienie w formie drukowanej do biura parafialnego do 17 

listopada. Zdjęcia bliskich zmarłych będą wyświetlane podczas 

Mszy św. o godz. 11:00.  
 

TORONTO RIGHT TO LIFE 
 

Organizacja Toronto Right to Life zaprasza na prelekcję 

Dr. Anthony Levatino, położnika/ginekologa, w sobotę, 

16 listopada 2019 r. pt. Od Doktora Aborcjonisty do 

Obrońcy Życia, w sali parafialnej św. Kazimierza, 156 

Roncesvalles Ave. w Toronto. Zapraszamy, aby usłyszeć jego 

historię nawrócenia i wysiłki w obronie dzieci nienarodzonych. 

Bilety $20; studenci i seniorzy $10. Lunch jest wliczony w 

cenę biletu. Rejestracja i bilety www.trtl.ca /416-483-7868/ 

office@trtl.ca  
 

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 w Domu 

Rekolekcyjnym Królowej Apostołów, 1617 Blythe Rd, w 

Mississauga. 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 i innym.  
 

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. 
 

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, 10 

listopada, o godz. 11:00. Ofiara wynosi $370. Zgłoszenia w 

biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MSZALNE  
 

 

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. 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.10 – 31.10 
 

Za śp. Kazimierza Idzikowskiego – córki Ewa, Marta i Iza 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

29. Niedziela Zwykła, 20 października 

8:00 1.W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego 
 2.O szczęśliwą operację, światło Ducha Św. dla lekarzy i opiekę Matki 

Bożej dla brata Andrzeja – siostra z rodziną 

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Teresy i Henryka Głowackich i 
ich rodziny z okazji 59. rocznicy ślubu – własna 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. rodziców Rozalię i Franciszka Bodzon – córka z rodziną 
18:30 Nieszpory 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Krystyny i Zdzisława Idzik z 

okazji 41. rocznicy ślubu - własna 
PONIEDZIAŁEK, 21 października  

8:00 1. Za śp. rodziców Annę i Józefa Mazun i siostrę Stefanię – córka 

 2.  
10:30 Różaniec misyjny 

11:00 O zdrowie, rozwiązanie problemów i opiekę Matki Bożej dla córki 

Joanny - mama 
18:30 Różaniec misyjny 

19:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Barbary, Juliusza, 

Maurycego i Alicji oraz wszystkich bliskich - Alina 
 2. O Boże błog. dla Emilii i Edwarda Widełka - dzieci 

WTOREK, 22 października – św. Jana Pawła II, Papieża 

8:00 1. Za śp. Bronisławę Latosik (5. miesiąc po śmierci) – syn z rodziną 
 2. 

10:30 Różaniec misyjny 

11:00 Dziekczynna z prośbą o opiekę Maki Bożej dla córki i wnuczki w dniu 

urodzin – mama i babcia 

18:30 Różaniec misyjny 
19:00 1. Za śp. Jana Jasińskiego (5. rocznica) – żona, dzieci, wnuki i 

prawnuczka 

 2. Za śp. Weronikę i Władysława Bembenek – M.M. Bembenek 
 3. O zdrowie i Boże błog. dla Zygmunta Zychli 

ŚRODA, 23 października – Św. Jana Kapistrana, kapłana 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej syna 
Marka i opiekę Matki Bożej dla jego rodziny – mama 

 2. O zdrowie i Boże błog. - własna 

10:30 Różaniec misyjny 
11:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Henryka Senkowskich , Włodzimierza 

Waltera Uglika, jego żonę Helenę i Krystynę Nosowicz - Bożena 

18:30 Różaniec misyjny 
19:00 1. Za śp. Eugeniusza i Jerzego Wiąckiewicz – córka i siostra 

 2. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla dzieci - rodzice 

CZWARTEK, 24 października – św. Antoniego Marii Claret, biskupa 
8:00 1. Za śp. męża Mariana Tkaczuk, szwagrów Józefa Pochwałowskiego i 

Walentego Kozakiewicza – żona 

 2. O szczęśliwą operację dla Semi – babcia 3.  

10:30 Różaniec misyjny 

11:00 O opiekę Matki Bożej z prośbą o znalezienie pracy i rozwiązane 

problemów dla John’a - znajoma 
18:30 Różaniec misyjny 

19:00 1. Za sp. Stanisławę Kopeć – córka z rodziną 

 2. Za śp. Martę Musiał – rodzina Tobola 
PIĄTEK, 25 października 

8:00 1. Za śp. szwagra Ryszarda Leszczyńskiego i zmarłych z rodziny 

Leszczyńskich – Jacek z rodziną 
 2. Za śp. męża Roberta Halas (9. rocznica) i teściów Annę i Kleofasa 

Halas – żona z dziećmi 3. 

10:30 Różaniec misyjny 
11:00 O nawrócenie męża i zerwanie z nałogiem - żona 

18:30 Różaniec misyjny 

19:00 1. Dziękczynna za Polskę i Kanadę z prośbą o całkowite zaprzestanie 
aborcji i eutanazji na całym świecie  

 2. Za śp. Wandę Fiedukiewicz – córka  

SOBOTA, 26 października 

8:00 1. Za śp. Stanisława Panek 2. 

17:00 1. Za śp. Jana i Zofię Cybulskich – syn i wnuczek z rodziną 

 2. Za śp. Stanisława Lis - żona 
 3. Za śp. rodziców Wiktorię i Jana, rodzeństwo: Stanisława, Łucję, 

Józefa i Marię, Annę i Andrzeja, Eugeniusza, Kazimierza, Adama i 

Zbigniewa – syn i brat z rodziną  
 4. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Heleny i 

Józefa Idzik z okazji rocznicy ślubu – własna 
30. Niedziela Zwykła, 27 października 

8:00 1. Za śp.wspomnianych w wypominkach 2.  
9:30 1. Za śp.wspomnianych w wypominkach 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Ireny i Juliana z okazji 30. 

rocznicy ślubu – rodzice i dzieci 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp.wspomnianych w wypominkach 

18:30 Nieszpory 

19:00 Za śp.wspomnianych w wypominkach 

 

http://www.trtl.ca/
mailto:office@trtl.ca

