
Trzydziesta Niedziela Zwykła 

25 października 2020 

I czyt. Wj 2:20-26 
II czyt. 1 Tes 1:5c-10 

Ref. Psalm 18: „Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.”  

Ewangelia: Mt 22:15-21 
 

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 
 

Lucziana DYTLOW 

Evelina GROBEL 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Waldemar WIELGUS 

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

 

 

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

31 października podczas Mszy św. o godz. 16:00 (Msza św. 

niedzielna), ojciec proboszcz Janusz Błażejak OMI udzieli 

sakramentu bierzmowania następującym kandydatom: 

Adrian Berdzik, Felicja Borowski, Liam Devine, Rowan 

Heffernan, Gwendolyn Heffernan, Dominick Kasiuk, Susana 

Moryl, Mateusz Rucki, Magdalena Skolarczyk, Ania Smoluk, 

Karoline Trejgo, Kacper Waligóra, Anais Wróblewski, Julia 

Yona i Radek Mickiewicz. Życzymy im, aby byli odważnymi 

świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Składamy 
serdeczne podziękowanie Irenie Albinowskiej, która od 

września minionego roku przygotowywała kandydatów do 

bierzmowania. Za świadectwo jej wiary oraz bezinteresowną 

służbę składamy wielkie Bóg zapłać! 
 

ADORACJA UWIELBIENIA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 

Serdecznie zapraszamy na Adorację Uwielbienia 
Najświętszego Sakramentu zakończoną indywidualnym 

błogosławieństwem w sobotę, 31 października od godz. 20:00. 
 

ZMIANA CZASU 
 

W niedzielę, 1 listopada, Msze Święte sprawowane będą już 

według czasu zimowego. Nie zapomnijmy przesunąć 

zegarków o jedną godzinę do tyłu w sobotę wieczorem. 
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic 

różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. 

o godz. 11:00. 
 

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/


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 ½ godziny przed każdą 

Mszą św. w sali Rycerzy Kolumba. 
 

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. 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. 
 

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 
 

Niedziela (18.10 ) - $5,405  

Niedziela Misyjna - $$1,550  

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 
 

RODZINA POSZUKUJE 
 

Rodzina poszukuje Katarzyny Runowieckiej z domu 

Królikowskiej. Kontakt z biurem parafialnym (416) 532-2822. 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

30. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 25 października  

8:00 1. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mieczysława z okazji 

urodzin – własna 

 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla o. Jana  

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Teresy i Henryka 

Głowackich z okazji 60. rocznicy ślubu oraz o zdrowie i 

Boże błog. dla dzieci, wnuków i prawnuków - własna 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i światło Ducha Św. dla 

Tomka z okazji urodzin - rodzice 
18:00 Różaniec 

19:00 Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 

PONIEDZIAŁEK, 26 października 

8:00 Za śp. Ewę i Andrzeja – córka i syn 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. rodziców i braci Mieczkowskich – syn i brat z 

rodziną 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Barbary, Juliusza, Rocha i 

Alicji - własna 

WTOREK, 27 października 

8:00 1. Za śp. Lizę, Cezarego i Eugeniusza – przyjaciele 

 2. Za śp. rodziców Henrykę i Władysława 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. Zofię i Tadeusza Selwa – syn z rodziną 

 2. Za śp. Stanisławę Kopeć – córka z rodziną 

ŚRODA, 28 października – św. Szymona i Judy, Apostołów 

8:00 1. Za śp. Grażynę i Bronisława Nalepów i dusze w czyśćcu 

cierpiące – Edyta 

 2. Za śp. Wiesława Wojdę – synowa i wnuczka z rodziną 
18:15 Różaniec 

19:00 1. W intencji misji, misjonarzy i przyjaciół misji 

 2. Za śp. Ryszarda Leszczyńskiego – Jacek z rodziną 

CZWARTEK, 29 października 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Teodozji 

Sieniakiewicz – własna 

 2. Dziękczynna z prośbą o uzdrowienie córki Alicji - rodzice 
18:15 Różaniec 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mamy 

Teresy z okazji urodzin – dzieci z rodzinami 

PIĄTEK, 30 października 

8:00 1. Za śp. z rodzin Kos, Lipiec, Młodziński, Biel, Kubicki i 

Paruch – Regina 

 2. Za śp. Jana Todorskiego – bracia i syn 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. rodziców Zenobię i Zygmunta i córkę Wandę – 

Stanisław z rodziną 

 2. O Boże błog. w rodzinie Terka - własna 

SOBOTA, 31 października – św. Alfonsa Rodriguez 

8:00 1. Za śp. męża Jana Slobodian i rodziców Władysława i 

Genowefę Pióro – Zofia Slobodian 

 2. Dziękczynna za dar rodziny, szczególnie dzieci z prośbą o 

potrzebne łaski, Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę 

Matki Bożej dla całej rodziny 

16:00 Sakrament Bierzmowania 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. rodziców Franciszkę i Adama Raginia, braci 

Kazimierza i Adama i siostrę Annę – Maria i Mike 

 2. Za śp. Genowefę Lenartowicz – syn John 

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 


