
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła 

26 września 2021 

I czyt. Lb 11:25-29 

II czyt. Jk 5:1-6 

Ref. Psalmu 19: „Nakazy Pana są radością serca.”  

Ewangelia: Mk 9:38-43, 45, 47-48 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Klaudia Teresa MOROZ 

Ethan MRUCK 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Józef PALUCH 

Zbigniew GÓRAL 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA 
 

Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, 

które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego 

granicami. Poznali nową rzeczywistość, zasymilowali się z 

tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem 

budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl towarzyszy 

naszym modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas 

pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę. 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 
 

Jutro Światowy Dzień Turystyki. Wielu z nas w czasie wakacji 

i urlopów przemierzało różne szlaki, także zagraniczne, 

odkrywało piękno stworzenia, miejsca szczególnie naznaczone 

Boża obecnością. Z okazji tego dnia warto promować miejsca 

związane z duchowością chrześcijańską, które mogą stanowić 

ukojenie dla zabieganych ludzi. 
 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW 
 

W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i 

Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, 

strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są 

przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym 

życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach 

dziecięcych, ale i w dorosłym życiu. 
 

DRUGA KOLEKTA 
 

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. Dzisiaj zbierana jest druga kolekta i możemy złożyć 

ofiarę na malowanie kościoła jak również na potrzeby kościoła 

w Kanadzie. 
 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA W TELEWIZJI 

PARAFIALNEJ www.kazimierz.org i YouTube  
 

Msze św. w tygodniu – 8: 00 i 19:00 

W niedziele – 8:00, 9:30 po ang., 11:00, 13:00 & 19:00. 
 

ZEBRANIE GRUPY TOWARZYSTWA RÓŻAŃCA ŚW. 
 

Zebranie członków Towarzystwa Różańca Św. odbędzie się w 

niedzielę, 3 października, po Mszy św. o godz. 8:00. 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

W piątek rozpoczniemy październik, miesiąc w szczególny 

sposób poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Sięgnijmy po 

różaniec, aby w tym miesiącu wraz z całym Kościołem 

rozważać tajemnice naszego zbawienia. Jest to niezwykła 

okazja, aby rodziny mogły gromadzić się na wspólnej 

modlitwie w domu lub w kościele. Różaniec będziemy 

odmawiać codziennie o godz. 18:30. Królowo różańca 

świętego, módl się za nami. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek miesiąca - 

szczególna okazja do pojednania się z Bogiem oraz pierwsza 

sobota - dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.  

W Pierwszy piątek okazja do spowiedzi św. od godziny 18:00 

w sali parafialnej. 
 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW 
 

W sobotę będziemy wspominali Świętych Aniołów Stróżów. 

Bóg każdemu z nas daje Anioła, by go strzegł i wspomagał na 

drogach życia. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo 

pierwszej soboty o godz. 18:00.  
 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY 
 

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. 
 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII  

I BIERZMOWANIA 
 

Katechizacja w naszej parafii odbywa się w soboty UWAGA 

ZMIANA! od godz. 9: 30 do 11:00 w salkach Polskiej Szkoły 

św. Kazimierza. Katechizacją objęte zostaną dzieci od zerówki 

do klasy 7, w tym klasy sakramentalne – I Komunia Święta i 

Bierzmowanie. Wszystkie zajęcia będą przeprowadzane w 

warunkach sanitarnych, 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. 
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic różańcowych 

w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 11:00. 
 

 

 

 

 

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


DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA RÓŻA RÓŻAŃCOWA 

PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. 
 

Zapraszamy dzieci i młodzież do Róży Różańcowej. Młodzież 

i dzieci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w 

naszym kościele po mszy św. o godz. 13:00 na krótkiej 

modlitwie i wymianie Tajemnic Różańca Świętego. 

Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie dzieci. Opiekunem 

jest o. Zbigniew. 
 

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. 
 

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. 
 

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 
 

Ponieważ nie mamy jeszcze gospodarza zwracamy się z prośbą 

do panów o pomoc w pilnowaniu porządku wokół kościoła. W 

szczególny sposób dziękujemy panu Stanisławowi Cop za 

oczyszczenie i pomalowanie metalowych poręcz w wejściu do 

kościoła, panom Józefowi Stępień oraz Stanisławowi Rosiak za 

koszenie trawy i pilnowanie porządku wokół kościoła, również 

podziękowanie dla Małgorzaty i Krzysztofa Rybak za co 

tygodniowe sprzątanie pomieszczeń sal katechetycznych i 

polskiej szkoły. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

06.09-05.10 Za śp. Janinę Wołosik – siostra Bożena 

01.10 – 30.10 Za śp. Karola Jankowskiego – rodzina Jakobi 

18.09 – 17.10 Za śp. Antoniego Stachulak – żona i dzieci 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 –mąż Mirosław i synowie 

Michał i Robert 

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

w rocznicę ślubu – własna 

 
PONIEDZIAŁEK, 27 września – św. Wincenta de Paulo, 

kapłana 
8:00 Za śp. Marię i Henry Kołodziej - synowa 

19:00 Za śp. Bronisławę i Andrzeja Kiebało – syn z rodziną 

 
WTOREK, 28 września 
8:00 Za śp. Michała Nycza – rodzina Nyczów 

19:00 Za śp. Michalinę i Bronisława Grzeszczuk - W.W. 

Jankowski z rodziną 

 
ŚRODA, 29 września – św. Michała. Św. Gabriela i św. 

Rafała, Archaniołów 

8:00 1. Za śp. Ignacego Zaborowski (9. rocznica) - rodzina 

 2. Za śp. Waldemara Sidorowicz - rodzina 

19:00 Za misje, misjonarzy i przyjaciół misji 

 
CZWARTEK, 30 września 
8:00 O zdrowie i Boże błog. dla mamy Marii Zdybał – 

rodzina Zdybał 

19:00 Za śp. Wandę Fiedukiewicz – córka 

 
PIĄTEK, 1 października – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dziewicy i doktora Kościoła 

8:00 1. Za śp. Jarosławę Zubyk w 1. rocznicę – córka Alicja 

Grela z rodziną 

 2. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 O zdrowie, opiekę Bożą i dary Ducha Świętego dla 

Kazimierza i Małgorzaty z dziećmi – własna 

 
SOBOTA, 2 października – św. Aniołów Stróżów 
8:00 1. Za śp. Megan Magda w 1. rocznicę śmierci - rodzice 

 2. Za śp. Marię i Zdzisława Górka – córka z rodziną 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Andrzeja Antosza – siostra Stanisława 

 
27. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 3 października  

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 O dary Ducha Świętego i pogłębienie wiary dla dzieci 

i wnuków – mama i babcia 

11:00 Za parafian 

13:00 Z prośbą o łaskę prawdy dla uwikłanych w kłamstwo i 

przymuszanych do kłamstwa przez wstawiennictwo 

Matki Bożej 

19:00 Za śp. Stanisławę Modlińską w 1. rocznicę śmierci i 

Jarka Modlińskiego – rodzina  


