
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła 

19 września 2021 

I czyt. Mdr 2:12, 17-20 

II czyt. Jk 3:16-4:3 

Ref. Psalmu 54: „Pan podtrzymuje całe moje życie.”  

Ewangelia: Mk 9:30-37 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Zoe June MIEDZIK 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
 

Paweł Jakub DOROŃ & Monica Marie MCILROY 
 

Gregory Christopher BUDZIAK & Katarzyna FILA 
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. 

Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. 

Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w 

słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać 

to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i 

musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i 

poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby 

towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. 

Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy 

się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz 

prawdy i faktów. 
 

WSPOMNIENIE OJCA PIO 
 

W czwartek Kościół obchodzi wspomnienie św. o. Pio, 

czciciela Najświętszej Eucharystii i Matki Bożej, 

niezwykłego charyzmatyka. Tego dnia chcemy wyrazić 

wdzięczność wszystkim pochylającym się nad ludźmi 

chorymi i nie w pełni sprawnymi. Dziękujemy wam za 

samarytańską posługę, często praktykowaną w cichości 

i pokorze, a tak bardzo potrzebną. Niech miłosierny 

Bóg darzy was swoją opieką i błogosławieństwem. 
 

KOLEKTA NA POTRZEBY KOŚCIOŁA  

W KANADZIE 
 

W niedzielę, 26 września, zbierana jest we wszystkich 

kościołach druga kolekta na Potrzeby Kościoła w 

Kanadzie. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca 

dziękujemy. 

 

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. 
 

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ 
 

Po roku przerwie z powodu pandemii, rozpoczynamy 

w naszej parafii regularne spotkania z młodzieżą. W 

czasie spotkań młodzi ludzie z naszej wspólnoty mogą 

miło spędzić czas na modlitwie, rozmowie i wspólnym 

działaniu włączając się w życie polonijnej rodziny. Jest 

to okazja, aby oderwać się od telefonu, komputera i 

gier, aby móc ubogacić swoje życie duchowe. 

Spotkania odbywają się: w każdy piątek po wieczornej 

Mszy św. w dolnej Sali parafialnej. Po więcej 

informacji prosimy o kontakt z o. Zbigniewem. 
 

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2022 
 

Intencje mszalne na 2022 rok przyjmowane są w 

biurze parafialnym 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. 

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. 

Twoja hojność na ShareLife pomoże zbudować lepszą 

przyszłość dla braci i sióstr w potrzebie. 
 

 

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


ŁAŃCUCH ŻYCIA – LIFE CHAIN 
 

Łańcuch życia – Life Chain – doroczna, pokojowa 

demonstracja w obronie życia dzieci nienarodzonych 

odbędzie się 3 października o godz. 14:00 przy 

skrzyżowaniu ulic Keele i Bloor (blisko stacji metra 

Keele). Przez godzinę będziemy trwać na modlitwie i 

dawaniu świadectwa o godności każdego życia 

ludzkiego. 
 

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 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na 

malowanie kościoła. Przypominamy, że kontrakt na 

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

Dobry Bóg wynagrodzi. W minionych dwóch 

tygodniach wpłynęło na malowanie kościoła $5,764. 

Kopertki na malowanie kościoła znajdują się w wejściu 

do kościoła. W przyszłą niedzielę, a więc ostatnią 

niedzielę miesiąca zbierana będzie tradycyjnie druga 

kolekta na renowację, która w całości przeznaczona 

jest na malowanie 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 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 20 września 

8:00 Za śp. Jadwigę i Marię Sadkowski, Witolda, 

Bolesława, Antoniego i Jana Sadowski – Theresa 

Treutler 

19:00 W intencji dzieci chrzestnych, adoptowanych 

duchowo i sponsorowanych 

WTOREK, 21 września – św. Mateusza, Apostoła i 

Ewangelisty 

8:00 Za śp. Adolfa Sosiewicz – żona i syn 

19:00 Za śp. Annę Polak - rodzina 

ŚRODA, 22 września  

8:00 1. Za śp. Janinę i Mieczysława Janowskich – córka 

z rodziną 

 2. Za śp. rodziców Stanisławę i Bronisława 

Wandowicz, brata Tadeusza i męża Benedykta 

Czechryńskiego - Maria 

19:00 Za śp. Jana Bilkiewicza (rocznica) – siostra Zofia 

Cieśla z rodziną 

CZWARTEK, 23 września – św. St. Pio z Pietrelciny, 

kapłana 

8:00 Za śp. Mateusza Zdybał – rodzina Zdybał 

19:00 Za śp. Antoniego i Karolinę Warmuz – syn 

Stanisław 

PIĄTEK, 24 września 

8:00 1. Za śp. Walerię Chmiel - synowa 

 2. Za śp. Henryka Rabę – żona i synowie 

19:00 Za śp. Jerzego i Eugeniusza Wiąckiewicz, Zofię i 

Bogdana Cybulskich i Sławomira Bobel - rodzina 

SOBOTA, 25 września - św. Kosmy i św. Damiana, 

męczenników 
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Forsterów - 

rodzice 

 2. Za śp. Teresę Węgniturską – Barbara i Beata 

 3. Za śp. Michała Majko, Mirosława Grzesik, 

Wacława i Jerzego (o. Janusz odprawia w kaplicy) 

19:00 Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę oraz 

całkowite zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym 

świecie 

26. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 26 września 

8:00 Za śp. Stanisławę i Bolesława Grzyb – córka z 

rodziną 

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

i Marię Iglar, Danutę i Władysława Majka - dzieci 

11:00 Za śp. Jadwigę Grzelczyk – syn Krzysztof 

Grzelczyk 

13:00 Za śp. Mary Hawrysz –maż Mirosław i synowie 

Michał i Robert 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Aldony i 

Jana w rocznicę ślubu - własna 


