
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła 

15 listopada 2020 

I czyt. Prz 31:10-13, 19-20, 30-31 
II czyt. 1 Tes 5:1-6 

Ref. Psalm 128: „Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.”  

Ewangelia: Mt 25:14-30 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Maria KRAWCZUK 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

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 
 

FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY 
 

Dzisiaj, w całej diecezji jest zbierana druga składka na 

Fundusz Emerytalny Księży w diecezji Toronto – Shepherds’ 

Trust. Nasi duszpasterze służą naszym rodzinom i parafiom. 

Troszczą się o chorych w szpitalach, domach spokojnej 

starości, ale także wiele serca poświęcają młodzieży. Okażmy 

naszą wdzięczność kapłanom, którzy całe swoje życie 

poświęcili pracy duszpasterskiej. Kopertki znajdują się w 

rocznych zestawach oraz z tyłu kościoła. UWAGA! Czeki 

adresujemy na parafię „St. Casimir’s Church” z dopiskiem 

nazwy składki – „Shepherd’s Trust”. 
 

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI  

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. z okazji Święta 

Niepodległości, dzisiaj, 15 listopada 2020 r. o godz. 19:00. W 

programie pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Novi 

Singers. Obowiązuje noszenie maseczek i zachowanie 2m 

odstępu między uczestnikami. 
 

ROKROCZNE LICZENIE WIERNYCH 
 

Każdego roku w październiku w Archidiecezji Toronto odbywa 

się liczenie wiernych w kościołach. Daje to kardynałowi realny 

obraz uczestnictwa wiernych w niedzielnej liturgii. W naszej 

parafii w ostatnich latach w weekendy, kiedy odbywało się 

liczenie wiernych uczestniczyło przeciętnie, tuż ponad 1200 

osób. W tym roku z powodu pandemii w weekend 17/18 

października uczestniczyło w Mszach św. 685 wiernych, a 

weekend 24/25 października było w kościele 658 wiernych. 

Możemy śmiało stwierdzić, że ta liczba jest stałym 

odpowiednikiem uczestnictwa wiernych w każdy obecny 

weekend. Oznacza to, że tylko połowa z nas chodzi obecnie do 

kościoła, a inni korzystają z telewizji parafialnej lub 

zdyspensowali się całkowicie. Tutaj należy wspomnieć, że w 

sali parafialnej śmiało może się pomieścić na każdej Mszy św. 

ponad 100 osób, a w większości jest ona pusta. Mała obecność 

wiernych na Mszy św. ma również wielki wpływ na niedzielne 

ofiary, które spadły przeciętnie o 40%. Tylko mała część 

parafian, którzy pozostają w domach składa niedzielne ofiary 

przynosząc je do biura parafialnego, wysyłając pocztą do 

parafii czy też korzystając z możliwości złożenia ofiary kartą 

kredytową online, za pośrednictwem strony parafialnej 

http://www.kazimierz.org/ - wtenczas trzeba pamiętać, aby z 

listy wielu parafii wybrać parafię św. Kazimierza. Dlatego 

zwracamy się z prośbą do tych parafian, którzy pozostają w 

domach, aby nie zapominali o swojej parafii i regularnie ją 

wspomagali przez składanie ofiar. Wydatki parafialne niestety 

wzrosły z powodu pandemii, środków czystości itp., rachunki 

trzeba opłacać oraz pensje pracowników i duszpasterzy. 

Dziękujemy za waszą wyrozumiałość w tej sprawie i 

szczodrość serca. 
 

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. 

W zawiązku z panującą epidemią Stolica Apostolska zmieniła 

w tym roku warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych 

związanego z uroczystością Wszystkich Świętych. 

 Odpust zupełny za osoby zmarłe można uzyskać przez 8 

dowolnych dni listopada (nie muszą następować po sobie) 

nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych oraz 

spełniając zwykłe warunki odpustu. 

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. 
 

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. 
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

 

 Klub Seniora Św. Kazimierza - we wtorki o godz. 11:00. 

Serdecznie zapraszamy nowych członków.  
 

 Spotkanie dla mam – środa, 18 listopada o godz. 20:00 w 

sali Rycerzy Kolumba. 
 

 

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


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 !!! 
 

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.  
 

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 (08.11) - $$6, 265.50 

Share Life - $1,780 

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 śp. Janinę, Bronisława i Jana Fijałek, Mirosławę i Ryszarda 

Dąbrowskich, Grażynę Okunek, Anthony Angelik, Krystynę 

Palicką, Marię Sobolewską, Józefa Błądzińskiego i dusze w 

czyśćću cierpiące 

O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Jadwigii Kushnir – własna 

Za śp. Stanisława Zalewski – rodzina Kotwa 
 

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 
 

33. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 15 listopada 

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. z rodziny Zdulski – córki i wnuki 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. rodziców, braci i siotry z rodziny Piersiak – Stefania 

Piersiak 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 1. Za śp. Henryka Nogaś – żona z rodziną 

 2. W intencji ojczyzny z okazji Święta Niepodległości 

PONIEDZIAŁEK, 16 listopada – N.M.P. Ostrobramskiej, Matki 

Bożej Miłosierdzia 

8:00 1. Za śp. Adolfa Pawlowski – córka z rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o uzdrowienie córki Alicji- rodzice 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. Mirosława Pękosz (3. rocznica) – koleżanka Grażyna 

WTOREK, 17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. Stasi Kołpak w dniu urodzin- 

mama 

 2. Za śp. Józefę Świderską i zmarłych z rodziny –  

 Siostrzenica Małgorzata 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. Józefa i Mariannę Misztal i Wojciecha Pająka - 

rodzina 

ŚRODA, 18 listopada – św. Piotra i Pawla, Apostołów 

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

przyjaciele 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. dla Marii, 

syna i córki z rodzinami - własna 

18:30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 19 listopada – bł. Salomei, zakonnicy 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla dzieci, wnuków i rocznego 

Feliksa – W.W. Jankowscy 

 2. Za śp. rodziców Stefana i Czesławę oraz zmarłych z 

rodziny Dobrzyckich – Daniela Konopka z rodziną  

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. Eugeniusza Machuderę – córka z rodziną 

PIĄTEK, 20 listopada – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana 

8:00 1. Za śp. Stanisława Kołpaka – syn Józef z rodziną 

 2. Za śp. Tadeusza i Marię Kowalczyk - Elżbieta 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 1. Za śp. Jadwigę Kowalską – rodzina 

 2. Za śp. Jerzego i Bronisławę Latosik – syn z rodziną 

SOBOTA, 21 listopada – Ofiarowanie N.M.P. 

8:00 1. Za śp. Stanisława Kołpaka – żona z dziecmi 

 2. Za śp. Megan Magda – A.S. Jachyra 

14:00 Za zmarłych mieszkańców Domu Kopernika 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Grażyny - rodzina 

 2. O nawrócenie, Boże błog. i światło Ducha Św. dla 

Richardo Masneri - rodzina 

Chrystusa Króla Wszechświata 

Niedziela, 22 listopada 

8:00 1. Za śp. Janinę Bułkowską – córki z rodzinami 

 2. Za parafian 

9:30 Za śp. Antoninę i Bronisława Hyc, Karola Iglar, Danutę i 

Władysława Majka - dzieci 

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

Marlewskich w 55. rocznicę ślubu; dla Aleksandry i Jerzego 

Barcz w 25. rocznicę ślubu oraz dla Natali i Piotra 

Gryczkiewicz w 10. rocznicę ślubu 

13:00 Za śp. Mariannę i Stanisława Kowalczyk – dzieci 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. mamę Władysławę Todorską i brata Jana 

Todorskiego – synowie i bracia z rodzinami 


