
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła 

5 września 2021 

I czyt. IZ 35:4-7a 

II czyt. Jk 2:1-5 

Ref. Psalmu 146: „Chwal, duszo moja, Pana, 

Stwórcę swego.”  

Ewangelia: Mk 7:31-37 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Gabriela BESTER 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI: 
 

Edward WACYK 

Hannelora LOHAZA 

Irene LANEY 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 

MALOWANIE NASZEGO KOŚCIOŁA 
 

Ostatnim razem nasz kościół był malowany na 

początku lat 90, kiedy proboszczem był o. Antoni 

Mendrela. Przyszedł czas, aby odświeżyć naszą 

świątynię. Rada Finansowa w składzie: o. Proboszcz, 

Zbigniew Musiał, Stefania Baran oraz Małgorzata 

Holowko po dokładnym przenalizowaniu kilku ofert 

wybrała ofertę polskiej firmy IQ Painting w wysokości 

$90,000. Warto podkreślić, że ta sama firma malowała 

kościół prawie 30 lat temu. Zaproponowane oferty na 

malowanie kościoła wahały się od $90,000 do 

$180,000. Archidiecezja Toronto wydała pisemną 

zgodę na przeprowadzenie tych prac. Kolory zostały 

wybrane takie same jak w sali parafialnej.  

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować tym 

wszystkim, którzy już złożyli ofiarę na malowanie 

kościoła. W minioną niedzielę na malowanie kościoła 

wpłynęło $6,130. Niech Dobry Bóg wynagrodzi waszą 

hojność. 
 

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) 
 

BEATYFIKACJA PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

Prymas Tysiąclecia zostanie beatyfikowany wspólnie z 

s. Różą Marią Czacką 12 września 2021 roku o godz. 

12:00 w Warszawie. W uroczystości weźmie udział 

kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie 

ogłosi dekret beatyfikacyjny. Przygotowując się do tej 

uroczystości w naszej parafii trwa nowenna za 

przyczyną sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego w 

intencji naszej ojczyzny. Zapraszamy codziennie o 

godz. 18:30. W niedzielę nowennę odprawiamy 

prywatnie. 
 

 
 

 

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


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. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary 

składane na cele utrzymania naszej parafii. Dziękujemy 

szczególnie za ofiary złożone na malowanie kościoła. 
 

NOWE KRZESŁA W PREZBITERIUM 
 

Z głębi serca dziękujemy panu Zdzisławowi 

Modlińskiemu za sponsorat odnowienia krzeseł w 

prezbiterium. Wrócą one na swe miejsce po skończeniu 

malowania kościoła. Dziękujemy również paniom, 

które wyprały stuły a obecnie piorą ornaty. Wielkie 

Bóg zapłać! 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.09-30.09 Za śp. Mieczysławę Cagara – syn  

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

rodziną 

01.09-30.09 Za śp. Józefa Sudoł – Piotr Sudoł 
 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

23. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 5 września 

8:00 W intencji członkiń Towarzystwa Różańca 

Świętego 

9:30 Za zmarłych z rodziny Zdulskich – dzieci, wnuki i 

prawnuki  

11:00 Za parafian 

13:00 1. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i dary 

Ducha Świętego z okazji 22. urodzin Julii – rodzice 

             2. Za śp. Bronisławę Majewską i Franciszka 

Pękalskiego – Montrose Miazga 

19:00 Za śp. Małgorzatę i Józefa Pawlik 

PONIEDZIAŁEK, 6 września 

8:00 1. Za śp. Wasyla Hawryluk i zmarłych z rodziny 

Hawryluk – Anastazja Solanko 

 2. Za śp. Andrzeja Musiał – rodzina Grabowski 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii Świętej 

WTOREK, 7 września 

8:00 Za śp. Ursulę Bąk (8. rocznica), rodziców Jana i 

Janinę Śliwińskich i brata Henryka - Józef 

19:00 Za śp. Janinę Żak – siostra i szwagier Kotwas 

ŚRODA, 8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi 

Panny 

8:00 1. Za śp. Wacława Szapućko i rodziców z obu stron 

– żona i dzieci 

 2. Za śp. męża Benedykta Czachryńskiego, 

rodziców Stanisławę, Bronisława i brata Tadeusza 

Wandowicz - Maria 

19:00 Za śp. Joannę i Karola Hałka - wnuk 

CZWARTEK, 9 września – św. Piotra Klavera, kapłana 

8:00 Za śp. Wandę i Pawła Glinieckich – Teresa Treutler 

19:00 Za śp. Władysława, Witolda, Jacka i Helenę Wicik 

– Janina Wicik  

PIĄTEK, 10 września 
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Wiktorii – rodzice 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne 

łaski dla Józefa i Marii Tobola w rocznicę ślubu - 

własna 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Mariana i Gabrieli 

Dębskich – dzieci z wnukami 

SOBOTA, 11 września  

8:00 1. Za śp. Zbigniewa Korwin-Kuczyński – Mark & 

Chris Korwin-Kuczyński -  

 2. Za śp. Agnieszkę 

13:00 Msza św. ślubna – Marek Wasilewski i Melisa Lara 

Pena 

19:00 Za śp. Stanisława Kuraś – syn Leszek z rodziną 

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 

http://www.millenniumfund.ca/

