
Trzydziesta Niedziela Zwykła 

24 października 2021 

I czyt. Jr 31:7-9 

II czyt. Hbr 5:1-6 

Ref. Psalmu 126: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.”  

Ewangelia: Mk 10:46-52 

 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZŁA DO BOGA: 
 

Zofia KOWALCZUK 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się 

wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny 

szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze 

wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie 

Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy 

w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu 

spotkać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać 

uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. 

Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary. 
 

TYDZIEŃ MISYJNY 
 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym 

będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym 

szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich 

kontynentach świata. Dzisiaj w całej Kanadzie zbierana jest 

druga składka na wsparcie misji i misjonarzy. Kopertki 

znajdują się w rocznych zestawach. 
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA 
 

Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy 

codziennie o godz. 18:30 na nabożeństwo różańcowe. Warto 

zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem 

się na różańcu w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się 

zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy? 
 

LISTOPAD - CZAS MODLITWY ZA ZMARŁYCH 
 

Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby 

bliskich. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Miesiąc 

listopad jest czasem modlitwy za wszystkich zmarłych. W 

naszej pamięci przywołujemy tych, którzy odeszli do domu 

Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów, 

sąsiadów i tych wszystkich, których poznaliśmy w naszym 

życiu i mamy wobec nich dług wdzięczności. Czynimy to, aby 

modlić się za nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. 

Kopertki na Wypominki znajdują się w wejściu do kościoła, a 

składamy je do specjalnej skarbony przy głównym ołtarzu. Za 

zmarłych wspomnianych w wypominkach odprawianych jest 

30 Mszy św. w listopadzie, w Domu Prowincjalnym 

Misjonarzy Oblatów.  
 

ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM 
 

Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust 

zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 

modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe 

warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski 

uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w 

intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można 

ofiarować wyłącznie za zmarłych. 
 

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. 
 

NOWA RADA PARAFIALNA 
 

O. Proboszcz powołał Radę Parafialną w skład której weszli: 

Bembenek Mariusz, Hecold Anna, Ossowski Barbara, 

Tryczyńska Elzbieta, s. Weronika Marońska oraz Wicik 

Elizabeth. Rada Parafialna składa się z grupy parafian, którzy 

działają jako ciało konsultacyjne służąc Księdzu Proboszczowi 

w duchu wzajemnego uznania, miłości i dialogu. Rada nie 

zarządza parafią, ale wnosi ważny głos do wszystkich działań 

duszpasterskich. Pragniemy równocześnie serdecznie 

podziękować osobom, które służyły w Radzie przez wiele 

ostatnich lat: Marlin Pionteck, Henryk Skibiński oraz Tadeusz 

Cichoń. 
 

KOMITET PARAFIALNY 
 

W minioną niedzielę odbyło się spotkanie Komitetu 

Parafialnego w czasie którego dokonano wyboru nowego 

prezesa, został nim Zbigniew Musiał, a zastępcą Tadeusz 

Cichoń. Dziękujemy Panu Cichoniowi za piękną pracę i 

prowadzenie Komitetu Parafialnego przez ostatnich 20 lat. 

Wielkie Bóg Zapłać. 
 

SHARE LIFE 
 

Od początku pandemii wszyscy odczuliśmy ból związany z 

przerwanymi więziami. Dla społeczności osób niesłyszących 

więzi zerwane przez pandemię są jeszcze głębsze. Wiele osób 

zostało odizolowanych od swoich znajomych i nie mogło 

uzyskać dostępu do programów, na których polegali. 

Organizacja Silent Voice działa, aby przywrócić te więzi. Ta 

agencja finansowana przez ShareLife jest jedyną w okolicy, 

która oferuje wirtualne programy dla dzieci niesłyszących, 

wśród wielu swoich usług w amerykańskim języku migowym. 

Twoje wsparcie ShareLife pomaga nawiązać więzi, których 

potrzebujemy, aby razem przetrwać pandemię. 

Następna niedziela, 31 października jest ostatnią niedzielą 

ShareLife 2021 r. Prosimy o hojne datki podczas specjalnej 

zbiórki lub w dowolnej chwili na stronie sharelife.org. 
 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY 
 

Po roku przerwie z powodu pandemii, rozpoczęliśmy 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. Spotkania odbywają się w środy dla 

młodzieży w wieku od 21 lat i starszej i w piątki dla młodzieży 

od 16 do 20 lat po wieczornej Mszy św. w dolnej sali 

parafialnej. Po więcej informacji prosimy o kontakt z o. 

Zbigniewem. 
 

 

 

 

 

http://www.kazimierz.org/


MALOWANIE KOŚCIOŁA 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na malowanie 

kościoła. Przypominamy, że koszty malowania wynoszą 

$90,000. W minionych dwóch tygodniach złożono na ten cel 

sumę $5,370, a do tej pory na malowanie kościoła wpłynęło 

$38,349. Za każdy dar serca niech Dobry Bóg wynagrodzi. 

Kopertki na malowanie kościoła znajdują się w wejściu do 

kościoła. 
 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
 

Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła w najbliższą 

sobotę po porannej Mszy św. Pomoc ta tym bardziej jest 

ważna, ponieważ nie mamy jeszcze gospodarza. Wszystkim 

Paniom i Panom, którzy nam pomagają z głębi serca 

dziękujemy, a w szczególny sposób: Bembenek Anna i Józef, 

Rybak Małgorzata i Krzysztof, Solarczyk Kazimierz, Muzyka 

Anna, Stachulak Góra Lucyna, Roman Zuzanna, Zawół Halina, 

Zdyb Maryla, Tryczyńska Elżbieta, Wołoszyn Anna, 

Senkowska-Żukowska Bożena, Borowska Bożena, Masternak 

Teresa, Stępień Józef, Roszak Stanisław oraz wielu innym. 
 

KLINIKA SZCZEPIEŃ DLA POLONII 
 

Piątek, 12 listopada od 9:00 do 14:00 

Dawka #1 i Dawka #2 Pzifer i Moderna będą oferowane dla 

dzieci powyżej 12 roku życia 

Holy Angels Church, 61 Jutland Road, Etobicoke M8Z 2G6 

Toronto Public Health będzie pomagać w tej klinice. 
 

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. 

Kopertki na malowanie kościoła znajdują się w wejściu do 

kościoła.  
 

OGŁOSZENIE 
 

Parafia zatrudni gospodarza lub też kobietę do sprzątania. Inną 

możliwością jest zatrudnienie małżeństwa do sprzątania 

kościoła. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.10 – 30.10 Za śp. Karola Jankowskiego – rodzina Jakobi 

08.10 – 06.11 Za śp. Stefana Sitko – żona z rodziną 

24.10 – 23.11 Za śp. Christopher’a Claudiusza Gierlach – 

rodzice  

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

30. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 24 października  

7:30 Różaniec 

8:00 Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj i zmarłych z 

rodzin Krzywoń i Bugaj - rodzina 

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w 

rodzinach Hyc, Majka i Iglar 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Rozalię Bodzon – córka Wiesia z rodziną 

19:00 Za śp. Wojciecha Broda – córka Maria z rodziną 

 

PONIEDZIAŁEK, 25 października 

8:00 Za śp. Roberta (11. rocznica) i Annę i Kleofasa Halas – 

żona i synowa 

18:30 Różaniec 

19:00 Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 

 

WTOREK, 26 października 

8:00 1. O Boże błog i potrzebne łaski dla Mieczysława z 

okazji urodzin i rocznicy chrztu św. – własna 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Teodozji Sieniakiewicz z okazji 94. urodzin – własna (o. 

Janusz odprawia w kaplicy) 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Jana Cybulskiego (15. rocznica), Zofię i Bogdana 

Cybulskich, Eugeniusza i Jerzego Wiąckiewicz i 

Sławomira Bobel – rodzina 

 

ŚRODA, 27 października 

8:00 1. Za śp. Waleriana Zdybał – żona z rodziną 

 2. Za śp. Ryszarda Leszczyńskiego – szwagier z rodziną 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Eugeniusza Pelic – córka 

 

CZWARTEK, 28 października – Św. Szymona i św. Judy, 

Apostołów 

8:00 Za śp. Stanisława Lis – żona Danuta 

18:30 Różaniec 

19:00 Dziękczynna za wszelkie dobro, życzliwość od bliźnich z 

prośbą o potrzebne łaski dla nich – Tekla 

 

PIĄTEK, 29 października 

8:00 1. Za śp. Waldemara Sidorowicz – rodzina 

 2. Za śp. Michała i Katarzynę Mazurkiewicz – dzieci z 

rodzinami  

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Stanisławę Kopeć – Halina z rodziną 

 

SOBOTA, 30 października 
8:00 1. Za śp. Stanisława Panek – rodzina 

 2. Za śp. członków Komitetu Parafialnego  

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. brata Jana Todorskiego – bracia z rodzinami 

 

31. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 31 października  

7:30 Różaniec 

8:00 Za śp. zmarłych wspomnianych w wypominkach 

9:30 Za śp. zmarłych wspomnianych w wypominkach  

11:00 Za zmarłych parafian 

13:00 Za śp. zmarłych wspomnianych w wypominkach 

19:00 Za śp. zmarłych wspomnianych w wypominkach 


