
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła 

27 września 2020 

I czyt. Ez 18:25-28 
II czyt. Flp 2:1-11 

Ref. Psalmu 25: „Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.”  

Ewangelia: Mt 21:28-32 
 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na 

świecie. Jest uznawana za niezrównany sposób przeżywania 

wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy w 

różańcowych rozważaniach po drogach tajemnic naszego 

odkupienia. Modlitwa różańcowa, według objawień maryjnych 

ma wielką siłę, zwłaszcza wtedy, gdy jest odmawiana przez 

większą ilość wiernych. Trudno się dziwić, że w naszych 

trudnych czasach Papież Franciszek sięga po to „oręże”, 

zachęcając nas do rozpoczęcia różańcowej kampanii 

modlitewnej. W październiku nabożeństwa różańcowe będą 

odprawiane w naszym kościele każdego dnia o godz. 18:15. W 

tym tygodniu z okazji pierwszego czwartku i piątku miesiąca, 

rozpoczną się one o godz. 18:00.  
Królowo różańca świętego, módl się za nami. 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Felix Tomir BANKA 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Józef IGLAR 

Jan RYLSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE PODCZAS 

PANDEMII 
 

Niektóre z nich podane są poniżej: 

 Zachęcamy, aby przed wejściem do kościoła użyć 

osobistego środka dezynfekcyjnego. 

 Pomiędzy członkami rodziny nie obowiązuje 2 metrowy 

tzw. “social distancing”. Zachęcamy do rodzinnego 

przychodzenia na liturgię.  

 Podczas Komunii świętej wszyscy wychodzą z ławek, 

również osoby nie przyjmujące Pana Jezusa w Eucharystii. 

Przystępując do Komunii Św. stoją przed kapłanem na 

oznaczonym miejscu i po słowach „Ciało Chrystusa” 

odpowiadają „Amen”. Następnie podchodzą bliżej i do 

wyciągniętej dłoni przyjmują Komunię Św. Osoby nie 

przyjmujące Komunii Św. podchodzą do kapłana ze 

skrzyżowanymi rękoma i otrzymują błogosławieństwo. 

 Komunia Święta na rękę obowiązuje do odwołania. 

 Ofiary na kościół można składać przed lub po Mszy św. do 

koszyczków umieszczonych na stolikach oraz w ciągu 

tygodnia do skrzynki pocztowej przy biurze parafialnym. 

 Jeśli ktoś nie czuje się dobrze np. ma gorączkę, katar lub 

inne symptomy to prosimy o pozostanie w domu. 

 Więcej informacji www.archdiocesetoronto.org  

 Za nieprzestrzeganie tych zaleceń istnieje 

niebezpieczeństwo ponownego zamknięcia kościoła. Mam 

jednak nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez ten trudny 

czas. Msze św. i nabożeństwa są transmitowane codziennie 

przez telewizję parafialną www.kazimierz.org i kanał You 

Tube. 
 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA W TELEWIZJI 

PARAFIALNEJ www.kazimierz.org i YouTube  
 

Parafia św. Kazimierza w Toronto 
 

Msze św. w tygodniu – 8:00 i 19:00 

Różaniec prowadzą parafianie – przed Mszami św. o godz. 

7:30 i o godz. 18:30. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają: 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 piątek 

zapraszamy na Adorację Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie,  

Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwo do Serca Pana 

Jezusa o godz. 18:15; okazja do spowiedzi od godz. 18:00. 
 

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021 
 

Intencje mszalne na 2021 rok są już przyjmowane w biurze 

parafialnym. Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 4 

intencje: jedną w niedzielę i trzy w tygodniu. Nie przyjmjemy 

intencji przez telefon. 
 

SHARE LIFE 
 

W tym roku pandemia okazała się bardzo trudna dla kampanii 

Share Life. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób polega 

dziś na agencjach Share Life, z powodu pandemii kampania 

została przedłużona. Druga zbiórka jest zaplanowane na 10/11 

października 2020 r. Celem naszej kampanii parafialnej 

ShareLife jest suma $24,100 i potrzebujemy Twojej pomocy, 

aby osiągnąć ten cel, ponieważ nasza misja jest potrzebna 

bardziej niż kiedykolwiek. Popierając ShareLife wyciagasz 

ręce Chrystusa w stronę potrzbujacych. 
 

PIERWSZA KOMUNIA SWIĘTA 
 

Termin I Komunii Świętej: grupa polska - 4 października 

2020 r. o godz. 2:30 pm (dodatkowa msza). 

Grupa angielska - 4 października 2020 r. o godz. 9:30 am 

(regularna msza z wiernymi) 

Ze względu na ograniczenie liczby osób w kościołach, każda 

rodzina będzie miała do dyspozycji dwie ławki. Jedna, dla 

dziecka z rodzicami, rodzeństwem i ewentualnie członkami 

rodziny, mieszkającej pod tym samym adresem np. 

dziadkowie. Druga ławka, w tylnej części kościoła, dla 

chrzestnych czy też dziadków, ktorzy nie mieszkają z 

dzieckiem komunijnym  pod jednym adresem. Proszę, aby 

wziąć pod uwagę 2 metrowy dystans pomiędzy członkami 

rodziny nie mieszkającymi razem oraz wymagane maski 

podczas Mszy św.  
 

SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH 
 

Informujemy o wznowieniu spotkań grup parafialnych, które 

muszą przebiegać według zaleceń Ministerstwa Zdrowia, z 

zachowaniem dystansu 2 metrów, w maseczkach i sprzątaniu 

po spotkaniu. 
 

http://www.archdiocesetoronto.org/
http://www.kazimierz.org/
http://www.kazimierz.org/


Klub Seniora Św. Kazimierza zawiadamia, że regularne 

spotkania odbywają się we wtorki, o godz. 11:00. Nowi 

członkowie są mile widziani.  
 

GRUPA AA działająca przy Parafii Św. Kazimierza 
zaprasza na spotkania, które odbywają się w piątki o godzinie 

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

spotkanie otwarte jest dla wszystkich i może przyjść każdy 

zainteresowany.  
 

ŁAŃCUCH ŻYCIA – LIFE CHAIN 
 

Łańcuch życia – Life Chain – doroczna, pokojowa 

demonstracja w obronie życia dzieci nienarodzonych odbędzie 

się 4 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. 
 

KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA 
 

Jesienna akcja 40 dni dla Życia to kampania broniąca 

nienarodzone dzieci - 40 dni modlitwy, postu i świadectwa na 

przeciwko kliniki aborcyjnej „Women's Care Clinic” przy 960 

Lawrence Ave. w Toronto. Przyjdź i ofiaruj swój czas. Wiedz, 

że aborcja zabija co piąte dziecko w Kanadzie. Informacja: 

www.40daysforlife.com/toronto/ Kampania potrwa od 23 

września do 1 listopada 2020 r. 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

kontakt z biurem parafialnym. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym (416) 532-2822. 
 

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. 
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Sakrament należy sprawować nie w konfesjonale, ale w innym 

miejscu, w którym można zapewnić dyskretność i zachować 

odległość wymaganą przez służbę zdrowia. 

Spowiedź jest możliwa w tygodniu od godz. 18:00 do 19:00 w 

sali Rycerzy Kolumba, a w niedziele pół godziny przed każdą 

Mszą św. w sali Rycerzy Kolumba.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (20.09 ) – $3675; Share Life - $165 

Dziękujemy za wsparcie materialne naszej parafii. Ofiary 

można składać w biurze parafialnym wrzucając do skrytki na 

listy, umieszczonej w ścianie przy schodach, wysłać pocztą lub 

przelewem bankowym. Parafianie, którzy chcieliby 

otrzymać kopertki na niedzielną ofiarę, proszeni są o 

kontakt z biurem parafialnym. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 01.10-30.10 
 

Za śp. Kazimierza Sierszula – rodzina Pietrzyk 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

26. Niedziela Zwykła, 27 września 

8:00 Za śp. z rodzin Juchniewiczów i Matysów – syn z 

rodziną 

9:30 Za śp. Józefa Dudek – żona z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Marię Hawrysz – synowie Robert, Michał i mąż 

Mirosław 

19:00 Za śp. Marka Zajączkowskiego (12. rocznica) – siostra 

z mężem 

PONIEDZIAŁEK, 28 września – św. Wacława, męczennika 
8:00 Za śp. Leszka Pastuszak – Helena i Ryszard 

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

Jankowscy  

 2. Za śp. Wojciecha Kulig (20. rocznica) – córki 

Elizabeth & Sabina z rodzinami 

WTOREK, 29 września – świętych Archaniołów Michała, 

Rafała i Gabriela 

8:00 1. Za śp. Teklę i Ignacego Krzysztoń i dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 2. Dziękczynna za syna Michala z prośbą o dar 

miłosierdzia Bożego - mama 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary 

Ducha Św. dla dzieci i wnuków – mama i babcia 

ŚRODA, 30 września – św. Hieronima, kapłana, Doktora 

Kościoła 

8:00 O wszelkie potrzebne łaski, ochronę od zła, Boże błog. 

i łaskę osobistej relacji z Jezusem dla Joanny 

19:00 1. Za misje, misjonarzy i przyjaciół misji 

 2. Za śp. Alfreda, Monikę i Waldemara Moniuszko - 

wnuk 

CZWARTEK, 1 października – św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, Doktora Kościoła 

8:00 1. O wszelkie potrzebne łaski, ochronę od zła, Boże 

błog. i łaskę osobistej relacji z Jezusem dla Elżbiety 

 2. Za śp. z rodziny Leszczyńskich 
18:00 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej w rodzinie Peczar - własna 

PIĄTEK, 2 października – Św. Aniołów Stróżów 
8:00 1. Za śp. Józefa, Janinę, Bolesława, Leszka i Elżbietę –  

 córka z rodziną 

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

 rodziny Kołpak – własna 
18:00 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. matkę chrzestną Zenobię Staszczyszyn – Ania z 

rodziną 

SOBOTA, 3 października 
8:00 Za śp. Irenę i Stanisława Orłowskich – siostra Halina 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 1. Za śp. z rodzin Idzik, Śliwa, Wratic i Zalar – Maria i 

Jakub Zalar 

 2. Za śp. Teresę, Eugeniusza, Cecylię i Józefa - dzieci 

27. Niedziela Zwykła, 4 października  
8:00 1. Za członkinie Towarzystwa Różańca Św. 

 2. Za śp. Chris’a Campbell – ciocia Lidia Pelic 
9:30 Pierwsza Komunia Święta 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Weronikę Perkowską – córka 

14:30 Pierwsza Komunia Święta 
18:15 Różaniec 

19:00 Za śp. Leokadię i Zygmunta Milewskich – syn z 

rodziną 
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