
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła 

6 września 2020 

I czyt. Ez 33:7-9 
II czyt. Rz 13:8-10 

Ref. Psalmu 95: „Słysząc głos Pana, serc nie 

zatwardzajcie.”  

Ewangelia: Mt 18:15-20 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Celine VULPI 

Olivia HOLOWACHA 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Zofia FURMANEK 

Krzysztof TOMCZAK 

Stanisław ZALEWSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

WYDARZENIA PARAFIALNE 
 

Od 1 września, serdecznie witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej o. Janusza Błażejaka OMI, nowego proboszcza 

parafii św. Kazimierza, który przybył do nas z parafii św. 

Maksymiliana Kolbe w Mississauga i o. Ludwika Stryczka 

OMI, nowego wikarego, misjonarza z Kamerunu. Niech 

Dobry Bóg obdarza Ojców błogosławieństwem w życiu 

kapłańskim i posłudze duszpasterskiej. 
 

O. Janusz Błazejak OMI, urodził się 16 lipca 1960 w Jedlance, 

w lubelskim. Jako absolwent Niższego Seminarium 

Duchownego Misjonarzy Oblatów w Markowicach, wstąpił w 

roku 1979 do Nowicjatu na Świętym Krzyżu, gdzie rok później 

złożył pierwsze śluby zakonne. Kolejnymi etapami na jego 

drodze do kapłaństwa były studia filozoficzne i teologiczne w 

Wyższym Seminarium Duchownym św. Bernarda w Obrze 

oraz święcenia diakonatu w roku 1985. Jako diakon wyjechał 

do Kanady, gdzie w roku 1986 ukończył teologię w Neman 

Theological College w Edmontonie. Pierwszym miejscem 

parcy duszpasterskiej o. Janusza była parafia św. Ducha w 

Winnipegu. Tam 6 czerwca 1987 r., z rąk biskupa Adama 

Exnera OMI, przyjął święcenia kapłańskie, a następnie 

pracował jako wikariusz do roku 1991. Kolejne miejsca 

posługiwania to parafia św. Kazimierza w Toronto (1991-1992, 

wikariusz), u św. Stanisława w Toronto (1992-1994, 

proboszcz), w domu rekolekcyjnym w Mississauga (1994-

1995, dyrektor), u św. Jacka w Ottawie (1995-1999, proboszcz) 

u św. Kazimierza w Toronto (1999-2005, proboszcz), w Domu 

Prowincjalnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w 

Toronto (2005-2011, Prowincjał) i w parafii św. Maksymilaina 

Kolbe (2011-2020, proboszcz). O. Janusz ma czterech braci i 

siostrę. Majsterkowanie, wędkarstwo i zbieranie grzybów – to 

zjęcia przy których o. Janusz odpoczywa najlepiej. 
 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE PODCZAS 

PANDEMII 
 

Niektóre z nich podane są poniżej: 

 Uczestnicy Mszy św. powyżej 3 lat muszą mieć maski. 

 Zachęcamy, aby przed wejściem do kościoła użyć 

osobistego środka dezynfekcyjnego. 

 Musi być zachowany dystans 2 metrów pomiędzy 

uczestnikami liturgii, dlatego na ławkach zieloną taśmą 

zaznaczono miejsca, które można zajmować. Wchodząc do 

ławki siadamy na miejscu, które wskazuje otrzymana przy 

wejściu karteczka. 

 Pomiędzy członkami rodziny nie obowiązuje 2 metrowy 

tzw. “social distancing”. Zachęcamy do rodzinnego 

przychodzenia na liturgię.  

 W kościele wierni nie śpiewają pieśni podczas Mszy św. 

dlatego śpiewniki zostały usunięte z ławek. 

 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. 

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

inne symptomy to prosimy o pozostanie w domu. 

 Msze św. o godz. 13:00 będą kontynuowane jako msze dla 

dzieci, dlatego prosimy by osoby dorosłe bez dzieci, 

wybrały inne godziny uczestnictwa we Mszy św. 

niedzielnej. 

 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 Mszą św. o godz. 18:30 
 

Bazylika Katedralna św. Michała 

https://youtu.be/WTvQoWYn_Yg  
 

Msza św., Różaniec i Anioł Pański w tygodniu – godz. 7:30 

Niedziela – godz. 10:00 
 

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021 
 

Intencje mszalne na 2021 rok będą przyjmowane na sali 

parafialnej od wtorku, 15 września, od godz. 9:00. 
Przypominamy, że jedna rodzina moze zamówić 3 intencje: 

jedną w niedzielę i dwie w tygodniu.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

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

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie. W 

programie Różaniec Fatimski i Msza św. Serdecznie 

zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

http://www.archdiocesetoronto.org/
http://www.kazimierz.org/
http://www.kazimierz.org/
https://youtu.be/WTvQoWYn_Yg


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. Dwie dodatkowe zbiórki są zaplanowane 

na 12/13 września oraz 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. 
 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW 
 

W październiku Fundusz Milenium przyznaje stypendia, o 

które mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia, 

którzy ukończyli pierwszy rok studiów, studiujący na 

wyższych uczelniach kanadyjskich. Obowiązuje kompletne 

wypełnienie formularza. Termin składania podań mija 15 

września. Więcej informacji na stronie 

www.millenniumfund.ca  
 

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 (23.08) - $3480  

Niedziela (30.08) - $5665 
 

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 01.09-30.09 
 

Za śp. Anthony Anjelic – Alina Borkowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

23. Niedziela Zwykła, 6 września 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za zmarłych z rodziny Albinowski – dzieci i wnuki 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary 

Ducha Św. dla Marka, Marleny, Anetki, męża i córek - 

mama 

19:00 Za śp. Joannę i Karola Hałka – wnuk 
 

PONIEDZIAŁEK, 7 września – Labour Day  
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 

Najświętszej i potrzebne łaski dla Katarzyny z okazji 

19. urodzin - babcia 

19:00 1. W intencji lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii św.  

 2. Za śp. Janinę i Eugeniusza Welenc – syn  
 

WTOREK, 8 września – Narodzenie N.M.P. 

8:00 Za śp. Wacława Szapućko i rodziców z obu stron – 

żona, dzieci i wnuki 

19:00 1. Za śp. Władysława, Witolda, Jurka i Helenę Wicik – 

Janina Wicik z rodziną 

 2. Za śp. Józefę i Stanisława Moryson – dzieci z 

rodzinami  
 

ŚRODA, 9 września – św. Piotra Clavera, kapłana 
8:00 1. Za śp. Mariana – żona Helena Rusinek 

 2. Za śp. męża Mieczysława Fabis (15. rocznica) i 

syna Ryszarda Fabis – żona i mama 

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

syn Stanisław z dziećmi i wnukami 
 

CZWARTEK, 10 września 
8:00 1. Za śp. Ks. Mikołaja Kijewskiego – Helena Rusinek 

 2. Za śp. Michała Walski – żona z rodziną 

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

Danutę i Władysława Majka - dzieci 
 

PIĄTEK, 11 września 

8:00 1. Za śp. Zbigniewa Korwin-Kuczyński – Mark i Chris 

Korwin-Kuczyński 

 2. Dziękczynna za polską młodzież z prośbą o dar 

opamiętania i powrót do Boga przez wstawiennictwo 

Matki Bożej 

19:00 Za śp. Czesława Terkę – żona Jadwiga z dziećmi 
 

SOBOTA, 12 września – Najświętszego Imienia Maryi 

8:00 O dary Ducha Św. dla Krzysztofa - rodzice 

19:00 1. Za śp. Stanisława Woźniczkę – żona z rodziną 

 2. Za śp. męża Ludwika Piersiak, rodziców Annę i 

Pawła Mika, bratanka Edwarda Mika, brata i bratową 

– Stefania Piersiak 
 

24. Niedziela Zwykła, 13 września 

8:00 1. W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

2. Za parafiana 

9:30 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

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

Bronisława Puzio z okazji 50. rocznicy ślubu - dzieci 

13:00 O zdrowie i Boże błog. dla Józefa Kołpaka w dniu 

urodzin – babcia 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Henryka Kamińskiego (27. rocznica) żona z 

dziećmi 

http://www.millenniumfund.ca/

