
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła 

12 września 2021 

I czyt. Iz 50:5-9a 

II czyt. Jk 2:14-18 

Ref. Psalmu 116: „W krainie życia będę widział 

Boga.”  

Ewangelia: Mk 8:27-35 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Thomas Andrew WATKINS 

Christian Jose LARA WASILEWSKI 

Liliana Francesca ANDREJAS 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
 

Mark WASILEWSKI  

&  

Yavehnia Melissa LARA PENA 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI: 
 

Marianna WOJTKOWSKI 

Barbara PAWLOWSKI 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 

BEATYFIKACJA PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

Dzisiaj w Warszawie odbywa się beatyfikacja Prymasa 

Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

„Niekoronowanemu Królowi Polski” – zapisano na 

szarfie wieńca pogrzebowego kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. W ten sposób naród docenił życie i 

dzieło Prymasa Tysiąclecia, jednego z 

najwybitniejszych Polaków w XX w. Wynikało to z 

powszechnego przekonania społecznego o jego 

wyjątkowej roli w życiu narodu i Kościoła 

katolickiego. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 

1901 roku z Zuzeli, w katolickiej i patriotycznej 

rodzinie. Został wychowany w poszanowaniu wartości 

narodowych i religijnych. Święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1924 r. W 1946 roku został mianowany 

biskupem diecezji lubelskiej a w listopadzie 1948 roku 

Wyszyński został mianowany arcybiskupem 

gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. 

Prymas Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Jego 

pogrzeb był wielką manifestacją przywiązania 

społeczeństwa polskiego do Kościoła. Wzięło w nim 

udział kilkaset tysięcy osób, które oddały hołd 

zmarłemu prymasowi. 
 

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 

W niedziele – 8:00, 9:30 po ang., 11:00, 13:00 & 

19:00. 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem 

Matki Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na 

wspólnej modlitwie. 13 września o godz. 18:00, w 

naszym kościele parafialnym odbędzie się 

Nabożeństwo Fatimskie. W programie Różaniec 

Fatimski i Msza św. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 
 

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2022 
 

Intencje mszalne na 2022 rok będą przyjmowane w 

sali parafialnej od wtorku, 14 września. 
Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 4 

intencje: jedną w niedzielę i trzy w tygodniu.  
 

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., 

które to intencje przekazujemy księżom i ojcom 

będącym na emeryturze. Są one odprawiane w dość 

szybkim czasie. Więcej informacji w biurze 

parafialnym. 
 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII  

I BIERZMOWANIA 
 

Po długiej przerwie w katechizacji naszych dzieci, 

chcemy wznowić zajęcia z religii w naszej parafii. Aby 

to zrobić potrzebujemy otwartości i wsparcia rodziców 

oraz zaangażowania osób, które chciałyby służyć jako 

katecheci. Dlatego poszukujemy chętnych do 

katechizacji. Jeśli są osoby, które chciałyby się 

włączyć w to dzieło, serdecznie zapraszamy!!! Prosimy 

o kontakt z naszą parafią.  

Katechizacja w naszej parafii rozpocznie się 18 

września br., i będzie się odbywać w soboty od godz. 

11: 00 do 12: 30 w salkach Polskiej Szkoły św. 

Kazimierza, tak jak było to dotychczas. Katechizacją 

objęte zostaną dzieci od zerówki do klasy 7, w tym 

klasy sakramentalne – I Komunia Święta i 

Bierzmowanie. Wszystkie zajęcia będą 

przeprowadzane w reżimie sanitarnym, tzn. 

dezynfekcja, maseczki oraz dystans. Formularze 

rejestracyjne są dostępne w biurze parafialnym lub na 

naszej stronie internetowej www.kazimierz.org 

(zakładka: O parafii) 
 

SHARE LIFE 
 

3 października we wszystkich kościołach archidiecezji 

Toronto zbierana będzie druga z kolei w tym roku 

składka na cele charytatywne ShareLife. Ostatnia 

składka na ShareLife odbędzie się 31 października. 

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


Twoja hojność na ShareLife pomoże zbudować lepszą 

przyszłość dla braci i sióstr w potrzebie. 
 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW 
 

Fundusz Milenium Polski Chrześcijańskiej w 

Toronto przyznaje stypendia, o które mogą ubiegać 

się studenci polskiego pochodzenia, którzy 

ukończyli pierwszy rok studiów, studiujący na 

wyższych uczelniach kanadyjskich. Obowiązuje 

kompletne wypełnienie formularza. Termin składania 

podań mija 15 września. Więcej informacji na stronie 

www.millenniumfund.ca  
 

KOPERTKI PARAFIALNE 
 

Wszystkie osoby, które chcą wspierać finansowo naszą 

parafię mogą korzystać z kopertek. Stali użytkownicy 

odbierają je raz w roku z początkiem grudnia, nowi 

proszeni są o kontakt z biurem parafialnym w 

październiku. Ofiary na kościół można odliczyć od 

podatku.  Zaświadczenia podatkowe za każdy rok są 

wysyłane do parafian pod koniec lutego. 
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali 

parafialnej od godz. 18: 00 do 19:00. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Bardzo dziękuję tym paniom, które wyprały stuły oraz 

wymieniły kołnierzyki na stułach. Niezmiernie 

jesteśmy wdzięczni paniom, które również wyprały 

ornaty, a szczególnie: Maryla Zdyb, Halina Zawół, 

Krystyna Skibiński, Edyta Idczak, Janina Stokłosa, 

Anna Wąs oraz wielu innym paniom. Niech Bóg w 

swojej dobroci wynagrodzi waszą ofiarność. Również 

dziękujemy panu Zdzisławowi Modlińskiemu za 

sponsorowanie odnowienia krzeseł w prezbiterium. 

Wrócą one na swe miejsce po skończeniu malowania 

kościoła. Wszystkim wielkie Bóg zapłać! 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na 

malowanie kościoła. Przypominamy, że kontrakt na 

malowanie wynosi $90,000. Za każdy dar serca niech 

Dobry Bóg wynagrodzi. Kopertki na malowanie 

kościoła znajdują się w wejściu do kościoła. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.09-30.09 Za śp. Mieczysławę Cagara – syn  

01.09-30.09 Za śp. Marka Tuzel – mama z rodziną 

01.09-30.09 Za śp. Józefa Sudoł – Piotr Sudoł 

06.09-05.10 Za śp. Janinę Wołosik – siostra Bożena 

06.10-04.11 Za śp. Reginę Wiszniewską – córka 

Bożena 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

24. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 12 września 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Józefę Myślicką – koleżanki i koledzy 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Cecylię Hałkę - syn 

19:00  Za śp. męża Henryka Kamińskiego – (28. rocznica) 

– żona i dzieci 

PONIEDZIAŁEK, 13 września – św. Jana Chryzostoma, 

biskupa i doktora Kościoła  

8:00 O dary Ducha Świętego dla Krzysztofa Hirniak – 

rodzice 
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Marię i Stanisława Śliwa – córka z rodziną 

WTOREK, 14 września – Podwyższenie Krzyża 

Świętego 

8:00 1. Za śp. Weronikę Mergut – syn z rodziną 

 2. Za śp. Mieczysława Królewicza (3. rocznica) – 

żona z rodziną (o. Jan w Domu Kopernika) 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jolanty, Marcina, 

Aleksa, Emilii i Melani - mama 

ŚRODA, 15 września – Matki Bożej Bolesnej 

8:00 1. Za śp. Adolfa, Felicję i Ewę Sadkowski – Theresa 

Treutler  

 2. O Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla 

Katarzyny Karłuk – babcia 
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 16 września – św. Korneliusza, papieża i 

św. Cypriana, biskupa i męczennika 

8:00 Za śp. Janinę Misiuda – Halina z rodziną 

19:00 Za śp. męża Michała Warjas, rodziców, braci, 

siostrę Stefanię i szwagrów – żona Aniela z rodziną 

PIĄTEK, 17 września 
8:00 1. Za śp. Franciszka Stolarza, Józefę i Stanisława 

Moryson – dzieci 

 2. Dzięk. z prośbą o dalsze łaski i zdrowie – Maria 
18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę 

Matki Bożej dla Evien z okazji 4. urodzin – 

dziadkowie 

 2. O Boże błog. dla Zofii Musiał z okazji urodzin – 

mąż z dziećmi 

SOBOTA, 18 września  

8:00 1. Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki – wnuki 

i prawnuki 

 2. Za śp. Stefanię i Władysława Byśkiewicz – córki 

Teresa i Jadwiga 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla dzieci i wnuków – Danuta Zelek 

25. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 19 września 

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Mieczysława Nycz (5. rocz) – żona z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Józefa Kołpaka w dniu urodzin - mama 

19:00  Za śp. Józefa Pliszkę - rodzina 

http://www.millenniumfund.ca/

