
Uroczystość Wszystkich Świętych 

1 listopada 2020 

I czyt.Ap 7:2-4, 9-14 
II czyt. 1 J 3:1-3 

Ref. Psalm 24: „Oto lud wierny, szukający Boga.”  

Ewangelia: Mt 5:1-12 
 

LISTOPAD 
 

Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za wszystkich 

zmarłych. 1 listopada, Wszystkich Świętych, jest dniem 

radości, a nie żałoby. Kościół katolicki w tym dniu uroczyście 

świętuje znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych 

świętych. Kościół 2 listopada obchodzi wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych. W naszej pamięci 

przywołujemy tych, którzy odeszli do domu Ojca: rodziców, 

rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów, sąsiadów i tych 

wszystkich, których poznaliśmy w naszym życiu i mamy 

wobec nich dług wdzięczności. Czynimy to, aby modlić się za 

nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Oprócz naszej 

prywatnej modlitwy i zamawianych Mszy świętych w Kościele 

istnieje od 993 r. tradycja Wypominek. Święty Jan Paweł II 

nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, 

bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być 

może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić 

radości nieba".  
 

PO CO SIĘ MODLIĆ ZA ZMARŁYCH? 
 

„Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za 

zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli 

bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc tak jak 

żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich 

wybawił.” (św. Tomasz z Akwinu). 

Od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa znana jest i 

praktykowana modlitwa za zmarłych. Starożytni chrześcijanie 

dzień zgonu nazywali “dniem narodzin” do szczęśliwego życia 

w wieczności i wspominali go uroczyście w modlitwach 

liturgicznych. Kościół zachęca wiernych do pamięci w 

modlitwach o swoich najbliższych. Czyni to w myśl wskazań 

Pisma Świętego, które mówi, że “święta i zbawienna jest myśl 

modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 

Mch 12, 46). Najważniejszą modlitwą zanoszoną do Boga za 

tych, którzy odeszli do wieczności, była zawsze i jest Msza św.  

Zwyczaj modlitwy za zmarłych zapoczątkował św. Odilon, 

opat zakonu benedyktynów w Cluny we Francji. Ten pobożny 

zakonnik żył na przełomie IX i X wieku. Wydał w 998 r. 

rozporządzenie dotyczące licznych już wtedy w całej Europie 

klasztorów benedyktyńskich. Nakazał w nim zakonnikom pod 

wieczór 1 listopada, po uroczystych Nieszporach ku czci 

Wszystkich Świętych, odprawić Nieszpory za braci zmarłych. 

Nazajutrz zaś, 2 listopada, wszyscy zakonnicy-kapłani mieli 

ofiarować Mszę św. za wszystkich zmarłych. Zwyczaj ten, 

znany początkowo tylko w zakonie benedyktynów, 

wprowadzono najpierw w Liege w Belgii, a następnie w innych 

diecezjach. Został on przyjęty także przez Rzym i stąd 

rozpowszechnił się na cały Kościół. 
 

 
 

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 codziennie – 18:30 
 

WYPOMINKI 
 

W dniach od 1 – 7 listopada wszystkie Msze św. w naszej 

parafii będą odprawiane w intencji zmarłych poleconych w 

wypominkach. Kopertki na Wypominki znajdują się w 

korytarzu kościoła, a składamy je do specjalnej skrzynki przy 

głównym ołtarzu. Za zmarłych wspomnianych w wypominkach 

odprawianych jest 30 Mszy św. w listopadzie, w Domu 

Prowincjalnym Misjonarzy Oblatów. Kopertki na Wypominki 

znajdują się przy wejściu do kościoła i w głównym wejściu. 

Wypełnione wraz z ofiarą za 30 Mszy św. składamy do 

specjalnej skrzynki przy figurze Matki Bożej. 

Ze względu na pandemię i ograniczenia Ministerstwa Zdrowia 

o liczbie gromadzenia się, nie odbędą się w tym roku modlitwy 

na cmentarzach z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i 

Dnia Zadusznego. Prosimy, aby prywatnie w dowolnym czasie 

udać się na cmentarz i pomodlić się w intencji zmarłych. 
 

Pomyśl... Komu możesz „ofiarować Niebo”? 
 

Poprzez odpust Bóg przychodzi, aby nas ratować i uchronić 

przed potępieniem. Musimy zrozumieć, a zwłaszcza uwierzyć, 

że jest to niezwykła chwila, w której Bóg poprzez Kościół 

naprawia zło, które jest skutkiem ludzkiego grzechu. Daje nam 

ogromną lekcję miłości i przebaczenia. 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość 

Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod 

zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite 

darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto 

wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust 

zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) 

nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz 

dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego za siebie lub 

za jedną osobę zmarłą: 

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 

2. Być w stanie łaski uświęcającej. 

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez 

odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w 

intencjach bliskich Ojcu Świętemu.  
 

ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM 
 

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy. Odpust zupełny - 

uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. 

Odpust cząstkowy - uwalnia od kary doczesnej należnej za 

grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. 

Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z 

jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. 
 

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 

http://www.kazimierz.org/


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. 18:00; okazja do 

spowiedzi; nabożeństwo pierwszego piątku o godz. 18:30.  
 

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 codziennie pół godziny przed każdą 

Mszą św. w sali Rycerzy Kolumba.  
 

MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH W MINIONYM ROKU 
 

Listopad to czas zadumy i refleksji nad życiem i śmiercią. Ta 

wielka tajemnica, jaką jest przejście z ziemskiej wędrówki i 

życia wiecznego niejednokrotnie napełnia nas smutkiem a 

nawet i lękiem. Zmartwychwstały Chrystus pociesza nas 

zapewniając, że za bramą śmierci czeka na nas piękniejsze 

życie w Domu Ojca. W niedzielę, 29 listopada o godz. 11:00 

będzie odprawiona specjalna Msza św. w intencji zmarłych z 

naszych rodzin w minionym roku. Po Mszy św. będzie 

odmówiony różaniec w intencji zmarłych. Zachęcamy parafian, 

aby przysłali nam zdjęcia zmarłej osoby, mamy, ojca, męża, 

żony, brata, siostry czy też dziecka, które będziemy wyświetlać 

w czasie różańca za zmarłych. 
 

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA 
 

Przy naszej parafii powstaje Katolicka Poradnia Rodzinna. 
Poradnia służyć będzie bezpłatną pomocą w problemach 

małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych. Spotkania są 

indywidualne i odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w 

czwartki. Spotkania prowadzić będzie dr. Waldemar Paliga. 

Aby umówić na indywidualne spotkanie proszę zadzwonić do 

biura parafialnego. Pamiętajmy, że choć po ludzku pewne 

sprawy wydają się niemożliwe do naprawienia czy zmiany, to 

dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych !!! 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2021 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 4 

intencji: jedną w niedzielę i trzy 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. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

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.  
 

KALENDARZE NA ROK 2021 
 

Kalendarze na 2021 rok, z sługą Bożym bratem Antonim 

Kowalczykiem, jego historią jako główne motto do rozważań 

są dostępne w biurze parafialnym. Cena $5 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za zmarłych z rodzin Saładziak, Haydar i za śp. Mary Galas - 

Stasia 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

Za śp. Zofię Dudek – córka z rodziną 

Za śp. Bronisława Pikus – żona z córkami 

Za śp. Jacka Kaczyńskiego - mama 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Wszystkich Świętych 

Niedziela, 1 listopada 

8:00 Za wspomnianych w wypominkach  

9:30 Za wspomnianych w wypominkach 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za wspomnianych w wypominkach  
18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 
 

PONIEDZIAŁEK, 2 listopada – Wspomnienie wszystkich 

wiernych zmarłych 

8:00 Za wspomnianych w wypominkach  
18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 
 

WTOREK, 3 listopada – św. Marcina de Porres, zakonnika 

8:00 Za wspomnianych w wypominkach 
18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 
 

ŚRODA, 4 listopada – św. Karola Borromeusza, biskupa 
8:00 Za wspomnianych w wypominkach  
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 
 

CZWARTEK, 5 listopada – Świętych Elżbiety i 

Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela 
8:00 Za wspomnianych w wypominkach  
18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 
 

PIĄTEK, 6 listopada – Pierwszy Piątek Miesiąca 

8:00 Za wspomnianych w wypominkach  
18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 
 

SOBOTA, 7 listopada 

8:00 Za wspomnianych w wypominkach  
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 1. Za śp. Halinę Łapińską – córka Elżbieta z rodziną 

 2. Przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o 

utwierdzenie w wierze, nadzieji i miłości dla 

Małgorzaty - Rafał 
 

32. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 8 listopada 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Dziekczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Kingi i Heleny w rocznicę urodzin - Helena 
11:00 Za Parafian 

13:00 1. Za śp. Henryka Perkowskiego (6. rocznica) – córka 

z rodziną 

 2. Za zmarłych członków Komitetu Parafialnego 
18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 


