
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 

4 października 2020 

I czyt. Iz 5:1-7 
II czyt. Flp 4:6-9 

Ref. Psalmu 80: „Winnicą Pana jest dom Izraela.”  

Ewangelia: Mt 21:33-43 
 

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 
 

Maxim ZAWADA 

Lucas Patrick ADAMSKI 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZŁA DO BOGA: 
 

Zofia ARENT 
Wieczny odpoczynek racz jej 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. 

 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Podczas Mszy św. o godz. 9:30 i 14:30 następujące 

dzieci z naszej wspólnoty przystąpią do Sakramentu 

Eucharystii: O godz. 9:30 – Sofia Nunes i Linda 

Wozniak-Schaefer; o godz. 14:30 – Kaia Jakubowicz, Laura 

Kwietniewska, Filip Kwietniewski, Julia Lach, Michał Sabat, 

Olivia Salus, Natalia Skorupska, Matthew Slusarz, Emilia 

Szafko. Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest bardzo ważną 

chwilą w życiu każdego człowieka. Dorośli często wspominają 

tę chwilę ze swojego dzieciństwa jako chwilę szczególnej 

radości. Wszystkim dzieciom, które dziś po raz pierwszy 

przyjęły Chrystusa do swoich serc życzymy, aby zawsze szły z 

Nim przez całe życie. Polecamy Was, kochane dzieci, opiece 

Matki Boskiej, aby czuwała nad Wami, chroniła od złego i 

wypraszała łaski potrzebne do osiągnięcia duchowej 

dojrzałości. Miejcie odwagę być dobrymi ludźmi, którzy 

słuchają Pana Boga. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

BÓG ZAPŁAĆ s. Weronice Marońskiej, MChR, za 

przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, jej zaangażowanie 

i świadectwo wiary. 
 

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. 
 

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/


CAŁODOBOWE CZUWANIE MODLITEWNE Z MARYJĄ 
 

Serdecznie zapraszamy do kościoła św. Eugeniusza w 

Brampton   października o godz. 19:00 Eucharystia; 

Konferencja – s. Anna M. Pudełko AP „Maryja o oczach 

jaśniejących Duchem Świętym.” Adoracja całą dobę będzie  

prowadzona przez Żywy Różaniec.   października o godz. 

19:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Ludźmierskiej i Msza św. 

                         ,                            .  
 

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.  
 

SHARE LIFE 
 

Agencje finansowane przez ShareLife pomagają tysiącom ludzi 

od samego początku pandemii. Szybko dostosowano swoje 

programy pod kątem bezpieczeństwa i zmieniających się 

potrzeb ludzi, którym pomagają. 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. 

Popierając ShareLife wyciagasz ręce Chrystusa w stronę 

potrzbujacych. 
 

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. 

za każdy rok są wysyłane do parafian pod koniec lutego. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (27.09 ) – $4120; Renovation - $ 785 

Na Potrzeby Kościoła w Kanadzie - $1745 

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 
 

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

okazji 80. urodzin – żona Danuta z rodziną; Za śp. Halinę 

Gawlik i Edwarda Siuzdak – rodzina Stępień; Za śp. Mary 

Gala, męża Louis i zmarłych z rodziny Saladziak – Stasia; O 

zdrowie i Boże błog. dla syna Christopher’a Boskovski – 

rodzice; Za śp. Helenę Tynus i Józefa Brynczka – siostra; 

Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Hyc - własna 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 01.10-30.10 
 

Za śp. Kazimierza Sierszula – rodzina Pietrzyk 
 

OFERTA PRACY 
 

Poszukiwani kandydaci polsko-angielsko języczni do Omega 

Food Importers. Kontakt: elena@omega-foods.com  

(647) 992-3553 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 
18:00 Różaniec 

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

PONIEDZIAŁEK, 5 października – św. Faustyny Kowalskiej, 

zakonnicy 

8:00 1. Za śp. Wandę i Pawła Glinieckich – Teresa Gliniecka  

 2. Za śp.Wiesława Gościniaka – rodzina Milewskich 
18:15 Różaniec 

19:00 W intencji lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii 

Św. 

WTOREK, 6 października - św. Bruna Kartuza, opata 

8:00 1. Za śp. Teda, Rona i Jesse Gugula – Tom O’Marra 

 2. Za śp. Ryszarda Plewa - Paulina 
18:15 Różaniec 

19:00 Za śp. Annę Salet i Karola Musiał – Helena i Mieczysław 

ŚRODA, 7 października – Matki Bożej Różańcowej 
8:00 1. Za śp. Juliana i Leokadię Grzesiowskich – Ryszard z 

rodziną 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Marzanny Biernat – 

Monika Bernacik 
18:15 Różaniec 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 8 października – św. Ludwika Bertranda, 

kapłana 

8:00 1. Za śp. Felicję i Adolpha Sadkowskich i ciocię Ewę 

Sadkowską- Teresa Gliniecka 

 2. Za śp. Marię Ludew i Genowefę Półtorak – Monika 

Bernacik 
18:15 Różaniec 

19:00 Za śp. Katarzynę i Macieja Nowak – syn i synowa 

PIĄTEK, 9 października – Św. Jana Leonardi, kapłana 

8:00 1. Za śp. Jana Barana – Zofia i Stanisław Leja 

 2. O Boże błog., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla  

 Cecylii, Tomasza i Lidii Panek – Małgosia i Bogdan 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. Kazimierza Borowskiego i Tadeusza 

Kupińskiego – rodzina Milewskich 

 2. Za śp. Ignacego Zaborowski (8. rocznica) - rodzina 

SOBOTA, 10 października 

8:00 1. Za śp. Michała Walski – Jane Kieltyka z rodziną 

 2. Za śp. Stanisława Zalewskiego – Janina Jankowski 

13:00 Msza św. ślubna – Christian Kupiecki & Sylwia 

Leśniewski 
18:15 Różaniec 

19:00 1. Za śp. Franciszka Zwierko (4. rocznica) – syn i córka z 

rodziną 

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

Haliny i Józefa Kołpak z okazji 35. rocznicy ślubu – 

dzieci 

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 

mailto:elena@omega-foods.com

