
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

6 października 2019 

I czyt. Ha 1:2-3, 2:2-4 

II czyt. 2 Tm 1:6-8, 13-14 
Ref. Psalmu 95: „Słysząc głos Pana, serc nie 

zatwardzajcie.”  

Ewangelia: Łk 17:5-10 
 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Nabożeństwa Różańcowe – odbywają się codziennie w 

październiku, z wyjątkiem niedziel, o godz. 18:15. Serdecznie 

zapraszamy do prowadzenia różańca grupy parafialne, Róże 

Żywego Różańca i rodziny. Różaniec w języku angielskim 

będzie odmawiany w niedziele października pół godziny przed 

Mszą św. o godz. 9:30. 
 

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. 
 

SKŁADKA NA POTRZEBY KOŚCIOŁA W KANADZIE 
 

Kolekta przeznaczona na potrzeby Kościoła w Kanadzie 

(Needs of the Canadian Church) w minioną niedzielę wyniosła  

$ 3,970.00 
 

KAWA I PĄCZKI 
 

Dzisiaj, Rycerze Kolumba zapraszają na kawę i pączki do sali 

Rycerzy Kolumba; 13 października Towarzystwo Imienia 

Jezus zaprasza na kiełbaski z BBQ, kawę i pączki; 20 

października – Towarzystwo Różańca Św. 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne będzie zamknięte w sobotę, 12 

października z racji długiego weekendu – Thanksgiving Day. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 13 października o godz. 18:00, w naszym kościele 

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału 

w którym serdecznie zapraszamy. W programie procesja 

światła; Różaniec Fatimski i Msza św. Podczas Mszy św. o 

godz. 19:00 będziemy się modlić w intencjach rodzin, których 

domy nawiedziła figurka M.B. Fatimskiej: Nycz, Widełka i 

Sieńko. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
 

MISJE ŚWIĘTE 
 

Misje święte w naszej wspólnocie odbędą się w dniach od 19 

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. 
 

 

GRUPY PARAFIALNE 

• Spotkanie lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Eucharystii – poniedziałek, 7 października po wieczornej 

Mszy św. w sali Rycerzy Kolumba. 
 

• Spotkanie młodzieży licealnej - High School - czwartek, 

10 października o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. O. 

Wojciech serdecznie zaprasza młodzież, która przyjęła 

Sakrament Bierzmowania.  
 

• Spotkanie młodzieży uniwersyteckiej - piątek, 11 

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

Wojciech serdecznie zaprasza. 
 

• Spotkanie kandydatów na ministrantów - środa, 16 

października, o godz. 18:00 w sali Rycerzy Kolumba. 
 

• Spotkanie ministrantów - środa, 16 października, po 

wieczornej Mszy św. w sali Rycerzy Kolumba. 
 

• Spotkanie członków Rady Finansowej - wtorek, 8 

października po Mszy św. wieczornej na plebanii. 
 

• Klub Seniora Św. Kazimierza - we wtorki o godz. 11:00. 

Serdecznie zapraszamy nowych członków.  
 

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 
 

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.  
 

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. Zajęcia rozpoczynają się w październiku. 

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! 
 

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. 14:30: Meadowvale 

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

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

Toronto; Queen of Heaven – Brampton. Godz. 16:00: 

Assumption - Mississauga; Mount Peace - Mississauga; St. 

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

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. 
 

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 dzisiaj, 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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Basię Glica – Zofia Abramowicz 

O powrót do zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 
Reni Kis – koleżanki Irena i Zenia z Kazikiem 

Za śp. Janinę, Bronisława i Jana Fijałek, Mirosławę i Ryszarda 

Dąbrowskich, Krystynę Palicką, Józefa Błądzińskiego i za 

dusze w czyśćcu cierpiące i – Alina x2 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.10 – 31.10 
 

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

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

27. Niedziela Zwykła, 6 października 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Św. 

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

11:00 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 
 

PONIEDZIAŁEK, 7 października – N.M.P. Różańcowej 

8:00 Za śp. Józefa Pieróg – Towarzystwo Różańca Św. 

18:15 Różaniec – dzieci 

19:00 1. W intencji lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Eucharystii 

 2. Za śp. Bolesławę i Henryka Ducki - córka 
 

WTOREK, 8 października – św. Ludwika Bertranda, kapłana 

8:00 Za parafian 

18:15 Różaniec – Róża św. Siostry Faustyny 

19:00 1. Za śp. rodziców Stanisławę i Jana Grygatowicz i braci: 

Albina, Czesława, Janka i bratową Alinę – Michał z 

rodziną 

 2. Dzięk. z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Andrzeja i 

Agaty - własna 
 

ŚRODA, 9 października – Św. Jana Leonardi, kapłana 

8:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Wiesławy 

– córka z rodziną 

18:15 Różaniec – dzieci 

19:00 1. Za śp. Franciszka Zwierko (3 rocz.) – syn i córka z 

rodzinami 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Marii Baszak - mama 
 

CZWARTEK, 10 października 

8:00  

18:15 Różaniec – Róża św. Jana Pawła II 

19:00 1. Za śp. rodziców Bolesławę i Antoniego 

Mieczkowskich i braci Kazimierza i Richard’a – syn i 

brat z rodziną 

 2. Za śp. Tadeusza Mickiewicz – syn z rodziną 
 

PIĄTEK, 11 października – św. Jana XXII , Papieża 

8:00 1. Za śp. Danutę Jarosz (10. rocz.) – rodzina 

 2. Za śp. Wiesława Węcław w 1. rocznicę – siostra 

Halina Janusz 

18:15 Różaniec – dzieci 

19:00 1. Za śp. z rodzin Tobola i Wilk - dzieci 

 2. Za śp. syna Michael’a i męża Mirosława Grzesik oraz 

Jerzego i Wacława – mama i żona 
 

SOBOTA, 12 października 

8:00 Za śp. z rodzin Lewickich i Rozkuszków – rodzina 

Armatys 

18:15 Różaniec – Róża św. Kazimierza 

19:00 1. Dziękcz. z prośba o Boże błog. w rodzinie 

Kuszelewskich - własna 

 2. Za śp. Józefa – corka z rodziną 

 3. Za śp. Helenę Kurosad – siostra Jasia 

28. Niedziela Zwykła,13 października 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Annę Rempołę – córka i syn z rodzinami 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. rodziców Michała, Teklę i Bolesława - córka 

18:00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Bożenę Załęską - rodzina 


