
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 

11 października 2020 

I czyt. Iz 25:6-10 
II czyt. Flp 4:12-14, 19-20 

Ref. Psalmu 23: „Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.”  

Ewangelia: Mt  22:1-14 
 

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Nabożeństwa Różańcowe odbywają się codziennie w 

październiku o godz. 18:15; w niedziele o godz. 18:00. 
Królowo różańca świętego, módl się za nami. 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Isabella Violetta SIKORSKI 

Marik Karol KUPIECKI 

Dominic Michael Nawrot 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
 

Christian KUPIECKI & Sylwia LEŚNIEWSKI 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Stefan KOWALSKI 

Megan MAGDA 

Stanisława Modlińska 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA – 11 PAŹDZIERNIKA 
 

Z okazji Święta Dziękczynienia, składamy naszym 

parafianom najserdeczniejsze życzenia. Niech wdzięczność 

Bogu za wszystko, co otrzymujemy od Niego, napełnia nasze 

serca i uzdalnia nas do piękniejszego życia.  
 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE PODCZAS 

PANDEMII 
 

 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 w tygodniu – 18:15; w niedziele – 18:00. 
 

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 Różaniec 

Fatimski i Msza św. 
 

ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA 
 

Światowa Niedziela Misyjna przypada w niedzielę, 18 

października. 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. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w 
sobotę, 31października o godz. 16:00. Będzie to Msza św. 

niedzielna. Sakramentu Bierzmowania udzieli młodzieży o. 

proboszcz Janusz, Błażejak OMI. Spowiedź dla młodzieży oraz 

rodziców przed Sakramentem Bierzmowania odbędzie się 

tydzień wcześniej, w sobotę 24 października o godz. 10:00 w 

sali parafialnej. Po spowiedzi odbędzie się próba w kościele. 

Obecność obowiązkowa. 
 

WYPOMINKI 
 

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

parafii będą odprawiane w intencji zmarłych poleconych w 

wypominkach. Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za 

wszystkich 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". 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. 

 

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


SHARE LIFE 
 

W ten weekend jest zaplanowane druga składka na Share Life. 

Kardynał Collins prosi, aby dołączyć do niego i złożyć dziś 

ofiarę na Share Life. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, 

Kardynał prosi o zastanowienie się nad podwyższeniem swojej 

zwykłej składki. Tym, którzy już mają swój udział w kampanii 

Share Life Kardynal Collins jest ogromnie wdzięczny. 

Popierając ShareLife wyciagasz ręce Chrystusa w stronę 

potrzebujacych. 
 

ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM 

SAKRAMENCIE 
 

W pierwszy czwartek miesiąca chcemy towarzyszyć Jezusowi 

wystawionemu w Najświętszym Sakramencie w naszej parafii, 

od godz. 8:30 do 19:00. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 

doświadczać wielkiej, głębokiej i bezinteresownej Miłości 

Boga. Jezus zaprasza nas, abyśmy otworzyli przed Nim swoje 

serce i zachwycili się Jego bliskością, miłością i dobrocią. 

Modlitwa adoracyjna poprzez doświadczenie bliskości Boga 

dokonuje przemiany naszych serc, a przez to przyczynia się 

również do tego, że serca naszych bliskich otwierają się na 

działanie Boga. Trwając cierpliwie na adoracji będziemy 

świadkami cudownego działania Boga pośród nas, ufając, że 

Bóg nawiedzi nas i naszych bliskich we właściwym czasie. 

Jednakże Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie nie może 

pozostać sam w kościele ze względu na niebezpieczeństwo 

profanacji. Dlatego zawsze musi być ktoś obecny. Miesiąc 

temu z katedry w St. Catharines wykradziono całe 

tabernakulum. Dlatego zwracamy się z prośbą do parafian, aby 

zapisać się na adorację Najświętszego Sakramentu i wybrać dla 

siebie odpowiedni czas. Z chwilą zapewnienia ciągłej 

obecności wiernych w kościele, od razu wznowimy adorację 

Najśw. Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca. 
 

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 o godz. 7:30 i od 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 (4.10 ) - $4,479 

Renowacja - $1,250 

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.  
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Józefa Iglara – Ela i Jacek z rodziną; Za śp. Annę i 

Józefa Iglar – Ela i Jacek z rodziną; Za śp. Józefa Iglara – Anna 

Myśliwiec; Za śp. Bronisława, Janinę, Jana Fijałek, Mirosławę 

i Ryszarda Dąbrowskich, Grażynę Okunek, Krystynę Palicką, 

Anthony Angelik, Marię Sobolewską, za zmarłych z rodzin 

Fijałek i Michalaków i za dusze w czyśćcu cierpiące  
 

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 
 

 

MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

28. Niedziela Zwykła, 11 października  

8:00 Za członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o utwierdzenie w 

wierze, nadzieji i miłości dla Małgorzaty - Rafał 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Helenę i Edmunda Talkowskich – syn z rodziną 
18:00 Różaniec 

19:00 Za śp. Wiesławę i Wenclawa (2. rocznica) - siostra Halina 

Janusz 

PONIEDZIAŁEK, 12 października – Thanksgiving Day 

8:00 1. Za śp. siostry Jadwigę i Marie Sadkowski, braci 

Bolesława, Antoniego, Jana i Witolda Sadkowskich – Teresa 

Gliniecka 

 2. Za śp. Stanisława Siwoń i wujka Denny Szuper – rodzina 

Siwoń 
18:15 Różaniec 

19:00  Za śp. Tadeusza Kupińskiego – siostra z rodziną  

WTOREK, 13 października – bł. Honorata Koźmińskiego, 

kapłana 

8:00 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 1. Za śp. Marię Stokłosę – rodzina i przyjaciele 

 2. Za śp. Mieczysława Buczak (2. rocznica) – córka z 

rodziną 

ŚRODA, 14 października – św. Callistusa, I Papieża i męczennika 

8:00 1. Za śp. Czesławę Kerskę – córka z rodziną 

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

córki Alicji - rodzice 
18:15 Różaniec 

19:00 Za śp. Mariannę i Władysława Wicik – synowa Janina z 

rodziną 

CZWARTEK, 15 października – św. Teresy z Avilla, Dr Kościoła  

8:00 1. O zdrowie i boże błog. dla corki Marii Waszak 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę 

Matki Bożej dla mamy Jadwigii z okazji 80. urodzin – córka 

Józefa 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. Jarka (rocznica) oraz Stanisławę i Mariannę 

Modlińskich – rodzina 

 2. Za śp. Rozalię Rzepę – mąż i dzieci 

PIĄTEK, 16 października – Św. Jadwigii Śląskiej 

8:00 1. Za śp. Jana Barana – rodzina Załuckich 

 2. Za śp. Zofię Dudek – Janina Wicik z rodziną 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. Rozalię Rzepę – bratowa Janina Nogaś 

 2. Błagalna o rozwiązanie trudnej sprawy Bogu wiadomej i 

pokój w rodzinie 

SOBOTA, 17 października – św. Ignacego z Antiochii, bp, męcz. 

8:00 1. Za śp. Elżbietę, Marka i Piotra Włodarskich – rodzina i 

przyjaciele 

 2. Za śp. Wiesławę Szwedzik w 1. rocznicę – córka z 

rodziną 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, Dominika 

Brzyżka, Józefa i Małgorzatę Pawlików - Anna 

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

Bogdana Hirniak z okazji 39. rocznicy ślubu – własna 

 3. Dziek. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Zofii i 

Wojciecha Maciszewskich z ok. 50. rocznicy ślubu - własna 

29. Niedziela Zwykła, 18 października  

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za parafian 

11:00 Za śp. Piotra Czajkowskiego w 1. rocznicę  – żona z dziećmi 

13:00 Za śp. Juliana Ezman (30. rocznica) – córka Ania z rodziną 
18:00 Różaniec 

19:00 Za śp. Janinę i Stanisława Wysockich, Teresę Rogowską 

oraz Helenę i Feliksa Modzelewskich – Jan  i Jadwiga 

Polkowscy 


