
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 

8 listopada 2020 

I czyt. Mdr 6, 12-16 
II czyt. 1 Tes 4, 13-18 

Ref. Psalm 63: „Ciebie , mój Boże, pragnie dusza moja.”  

Ewangelia: Mt 25, 1-13 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Dominik SZPUNAR 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Kazimierz PATER 

Kazimiera KOZIOŁ 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone jest co 

roku 11 XI, na pamiątkę odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku. Dzień 11 XI ustanowiono świętem 

narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 

20 lat po odzyskaniu nepodległości. W tym samym dniu, w 

Kanadzie obchodzimy REMEMBRANCE DAY. Pamiętajmy 

w modlitwach o tych, którzy polegli za naszą wolność. 
 

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 
 

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. 
 

ROKROCZNE LICZENIE WIERNYCH 
 

Liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. 

odbyło się 16/17 i 30/31 października 2020. Celem liczenia 

jest pozyskanie aktualnych informacji dotyczących liczby 

wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. W tym 

roku naliczono 672 parafian; w roku 2019 – 1,232 parafian. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 
modlitwie. 13 listopada 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. Serdecznie zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 
 

FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY 
 

W niedzielę, 15 listopada, w całej diecezji będzie 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, w niedzielę, 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. 
 

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. 
 

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 

http://www.kazimierz.org/


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 (25.10) - $3,259 

Niedziela (01.11) - $5,132 

Renowacja - $3,095 

Niedziela Misyjna - $165 

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 
 

O opiekę Matki Bożej i łaskę wiary dla Ewy i Wojtka 

O opiekę Matki Bożej i łaskę wiary dla Krzysztofa 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Ewy 

Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej – 

Małgorzata, Bogdan i Krzysztof 

Za śp. Annę i Józefa Iglar x2 – rodzina Hyc 

Za śp. siostrę Helenę Tynus – siostra z rodziną 

Za śp. Jana i Helenę Brynczka x2 – Stanisława i Zbigniew 

Myrda 
 

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 
 

32. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 8 listopada 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Kingi i Heleny w rocznicę urodzin - Helena 

11:00 Za Parafian 

13:00 1. Za śp. Henryka Perkowskiego (6. rocznica) – córka z 

rodziną 

 2. Za zmarłych członków Komitetu Parafialnego 

18:00 Różaniec do Granic Nieba 

19:00 Za wspomnianych w wypominkach 

PONIEDZIAŁEK, 9 listopada – Rocznica poświęcenia 

Bazyliki  

8:00 1. Za śp. Walerię i Piotra Galus – córka z rodziną 

 2. Za śp. Annę i Aleksandra Polakow – córka z rodziną 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. rodziców Paterków – Mieczysław i Maria 

WTOREK, 10 listopada – św. Leona Wielkiego, Papieża i 

Doktora Kościoła 

8:00 1. Za śp. Helenę i Andrzeja Baran – zięć  

 2. Za śp. Eleonorę, Kazimierza i syna Adama –  

 rodzina Armatys 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 Za śp. Franciszka Zioło – żona z rodziną 

ŚRODA, 11 listopada – św. Marcina z Tours, biskupa 
8:00 1. Za śp. syna Ryszarda Fabis (4. rocznica) i męża 

Mieczysława Fabis – mama i żona 

 2. Za śp. Stasię Hes – rodzina Armatys 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 2. Za śp. Andrzeja Piotrowskiego (2. rocznica) – 

Krystyna i Halina 

CZWARTEK, 12 listopada – św. Jozafata, bp i męczennika 

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

czyśćcu cierpiące – Edyta 

 2. Dziękczynna z prośbą o uzdrowienie córki Alicji - 

rodzice 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 1. Za śp. Marię Zeglińską – syn Józef Zegliński 

 2. Za śp. Anię Góral – mąż i córka 

PIĄTEK, 13 listopada – św. Franciszki Xavier Carbini, 

dziewicy 

8:00 1. Za śp. Franciszka Konopkę (5. rocznica) – żona z 

rodziną 

 2. Za śp. Jana i Krzysztofa Zielińskich – córka i siostra 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Zofię Kozacz – dzieci z rodzinami 

SOBOTA, 14 listopada – św. Mikołaja Tavelić, męczennika 

8:00 1. Za śp. Władysłwę Szynal (2. rocznica) – córka z 

rodziną 

 2. Za śp. ciocię i wujka Dowidowicz – Maria z rodziną 

18:30 Różaniec wypominkowy 

19:00 1. Za śp. Krystynę Szydłowską – rodzice i śp. braci 

Mieczysława, Franciszka i Romana – siostra i brat 

 2. Za śp. Michała Ofiara - rodzina 

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 


