
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

22 listopada 2020 

I czyt. Ez 34:11-12, 15-17 
II czyt. 1 Kor 15:20-26, 28 

Ref. Psalm 23: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.”  

Ewangelia: Mt 25:31-46 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Tadeusz POCHWAŁOWSKI 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... 

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 
 

Uroczystość Chrystusa Króla zamyka rok liturgiczny i 

uświadamia nam, że Chrystus jest Królem całego stworzenia 

– wszechświata. Nie miał Pan Jezus pałacu, urzędników i 

wojska. Jego Królestwo nie było z tego świata. On chce rządzić 

nie dobrami materialnymi, ale naszymi sercami i umysłami: 

rządzić poprzez miłość i sprawiedliwość. Po 

zmartwychwstaniu tysiące Żydów, a jeszcze więcej pogan, 

uznało Go za Króla i Boga. Dziś, gdy prawie o wszystkich 

królach świata zapomniano, Pana Jezusa czci wiele milionów 

chrześcijan; wśród nich również my. Za tydzień rozpocznie się 

Adwent, czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. 
 

SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA 
 

Uroczystość Chrystusa Króla, to patronalne święto Sióstr 

Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Z tej 

okazji składamy najserdeczniejsze życzenia Siostrze Weronice 

pracującującej przy naszej parafii. Niech Chrystus Król 

obdarza Siostrę prawdziwym pokojem, miłością oraz radością 

z wykonywanej posługi. Bóg zapłać za Siostry pracę i 

świadectwo życia. 
 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla zostało 

założone w 1959 roku przez Sługę Bożego Ojca Ignacego 

Posadzego w Poznaniu-Morasku. Jako Misjonarki Chrysusa 

Króla, siostry są powołane do troski o zbawienie polskich 

emigrantów na całym świecie. Swoje apostolskie posłannictwo 

wypełniają przez ożywianie życia duchowego, katechizację, 

opiekę nad chorymi i pracę z dziećmi. Siostry starają się być 

znakiem Chrystusa we współczesnym świecie przez swoją 

postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną 

pracę. Siostry są siostrami dla tych wszystkich, których 

spotykają na swoich drogach, świadome tego, że w każdym z 

nich mieszka Chrystus. 
 

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 
 

NOWY GRAFIK MSZY ŚWIĘTYCH 
 

Drodzy Parafianie, z bólem serca przekazujemy wiadomość, że 

rząd prowincji Ontario wprowadził dodatkowe restrykcje w 

związku z wzrastającą ilością zachorowań na wirusa covis-19. 

Od najbliższego wtorku na Mszy św. w kościele może 
uczestniczyć tylko 50 osób, dotyczy to także pogrzebów, 

ślubów oraz jakichkolwiek innych nabożeństw. Przekroczenie 

tych przepisów może oznaczać nawet zamknięcie konkretnego 

kościoła, nie mówią o wysokich finansowych grzywnach 

nałożonych przez policję. Podczas każdej niedzielnej Mszy św. 

może być w kościele 50 osób oraz w sali parafialnej 50 osób, 

plus służba liturgiczna oraz panowie z Komitetu Parafialnego, 

którzy odpowiedzialni są za porządek i liczenie wiernych 

wchodzących do kościoła. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i 

szacunek dla służb porządkowych.  

Jesteśmy o tyle w szczęśliwej sytuacji, że mamy salę 

parafialną, która jest osobnym budynkiem, ma osobne wejście, 

dlatego możemy z niej legalnie korzystać na transmisje Mszy 

św. Aby sprostać choć w części duchowym potrzebom naszych 

parafian, na okres ograniczeń, wprowadzamy w niedzielę 

dodatkowe Msze św.,  o godz. 9:30 w sali parafialnej w j. 

polskim. Nowy grafik  Mszy św. w naszej parafii jest 

następujący: 11:00 – suma, 12:30 oraz dodatkowa o godz. 

14:00. Wieczorna Msza św. o godz. 19:00 pozostaje według 

starego programu. 
 

ADORACJA UWIELBIENIA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 

Serdecznie zapraszamy na Adorację Uwielbienia 

Najświętszego Sakramentu zakończoną indywidualnym 

błogosławieństwem w sobotę, 28 listopada o godz. 20:00. 
 

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. 
 

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 

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


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. 
 

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 W CZASIE EPIDEMII 
 

W tych szczególnych okolicznościach zapraszamy, aby nie bać 

się skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, gdyż 

wszyscy potrzebujemy czerpać z nieskończonego źródła 

Bożego Miłosierdzia! A zarazem zapewniamy możliwe środki 

bezpieczeństwa: między penitentem a kapłanem jest izolacja, 

kurtyna plastykowa, która nie przepuszcza powietrza a zarazem 

daje penitentowi poczucie prywatności. Po każdej spowiedzi 

porannej lub wieczornej kurtyna jest dokładnie 

dezynfekowana. Zapraszamy, aby o wiele wcześniej skorzystać 

z Sakrament Pojednania i nie czekać na ostatnią chwilę przed 

świętami. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że nie jest 

możliwa spowiedź przez telefon lub Internet. Zgodnie z 

dokumentem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego 

Przekazu – w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”. 

Spowiedź, także w obecnych warunkach, jest możliwa tylko 

poprzez indywidualny i bezpośredni kontakt ze spowiednikiem, 

przy zachowaniu wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Od 

jutra spowiedź odbywa się w sali parafialnej pół godziny przed 

każdą Mszą św. 
 

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 (15.11) - $4,957 

Shepherds’ Trust - $2,830 

Fundusz Emerytalny Księży Shepherds’ Trust - 

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 MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 23 listopada – św. Klemensa I, Papieża, 

męczennika 

8:00 1. Za zmarłych z rodziny Konopka – Daniela Konopka z 

rodziną 

 2. Za śp. Mariannę i Jana Jabłońskich – córki i wnuki 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Marty Czaban - 

przyjaciele 

WTOREK, 24 listopada – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i 

jego Towarzyszy 

8:00 1. Za śp. Franciszka – syn Konstanty 

 2. Za śp. Megan Magda – Edward i Władysław Guzda 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. członków Rycerzy Kolumba przy parafii św. Kazimierza 

– Rycerze Kolumba 

ŚRODA, 25 listopada – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i 

męczennicy 
8:00 1. Za śp. Mariana Sapkowskiego (rocznica) – żona z rodziną 

 2. Za śp. Katarzynę – syn Konstanty 

18:30 Różaniec wypominkowy  

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

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 

CZWARTEK, 26 listopada – św. Leonarda z Porto Muritzio, kapłana 

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

i Paruch - Regina 

 2. Za śp. Kazimierę Licak – bratanice Bożena i Zofia 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. Romualda, Mariannę, Józefę i Fabiana Polkowskich – 

Jan i Jadwiga Polkowscy 

PIĄTEK, 27 listopada  

8:00 1. Za śp. Megan Magda – A.S. Jachyra 

 2. Za śp. Marię i Janusza - córka 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 1. Za śp. Waldemara Sidorowicz - przyjaciele 

 2. Za śp. Anię Góral – mąż i córka 

SOBOTA, 28 listopada 

8:00 1. Za śp. Adelę Sochaj w 1. rocznicę śmierci – Mirosław Drąg z 

rodziną 

 2. Za śp. Anielę i Leopolda Podczerwińskich - dzieci 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 1. Za śp. Michała i Katarzynę Mazurkiewicz i zmarłych z 

rodziny – córki z rodzinami 

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

potrzebne łaski, Boże błog., światłość Ducha Świętego i opiekę 

Matki Bożej dla całej rodziny 

20:00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

1. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 29 listopada 

8:00 Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj - rodzina 

9:30 Za śp. Ednę Kędzior i zmarłych z rodzin Sajdak i Kobak – córki 

z rodzinami 

11:00 Za zmarłych w minionym roku 

13:00 Za śp. z rodzin Ziółkowskich, Chwalików, Białkiewiczów i 

dusze w czyśćcu cierpiące – Tekla Ziółkowska 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Dziękczynna z prośba o potrzebne łaski dla syna Andrzeja z 

okazji urodzin i dla synowej Katarzyny z okazji imienin - mama 


