
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 

3 października 2021 

I czyt. Rdz 2:18-24 

II czyt. Hbr 2:9-11 

Ref. Psalmu 128: „Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.”  

Ewangelia: Mk 10:2-12 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Katherine GORAZD 

Luka Francis Oliver KARDO 

Chantelle Paradise PACKOWA 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁY DO BOGA: 
 

Kazimiera CZERNIATOWICZ 

Małgorzata KOMOSA 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Pierwszym, fundamentalnym powołaniem, którym obdarza nas 

Bóg, jest powołanie do życia w rodzinie opartej na 

małżeństwie mężczyzny i kobiety. To jest przestrzeń, w której 

realizujemy swoją świętość i z której wyruszamy w świat, żeby 

wypełniać różne powołania. O tę przestrzeń trzeba nieustannie 

dbać, umacniać ją życiem sakramentalnym, budować 

codzienną duchowość małżeńską i rodzinną. Wymagania 

Ewangelii są jasne i konkretne. Niech nigdy nie zabraknie nam 

odwagi, by żyć nimi na co dzień. 
 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

Będziemy rozważali tajemnice Boże, wzywali wstawiennictwa 

Matki Bożej i przedstawiali Bogu codzienne sprawy własne, 

najbliższych i tych, którzy powierzają się naszej pamięci. 

Zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach. To piękna 

praktyka, a przede wszystkim najpiękniejsze świadectwo 

wiary, kiedy to rodzina razem modli się za siebie. Każdego 

dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 18:30.  

W niedzielę różaniec odmawiają grupy parafialne o godz. 7:30 

am.  
 

SHARE LIFE 
 

Dzisiaj we wszystkich kościołach Archidiecezji Toronto 

zbierana jest druga kolekta na ShareLife. Jeśli ktoś nie miał 

okazji, aby wcześniej złożyć ofiarę na cele charytatywne 

ShareLife to może to uczynić dzisiaj, jak również w ostatnią 

niedzielę października. Twoja hojność na ShareLife pomoże 

zbudować lepszą przyszłość dla ludzi w potrzebie. 
 

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. 
 

ŁAŃCUCH ŻYCIA – LIFE CHAIN 
 

Łańcuch życia – Life Chain – doroczna, pokojowa 

demonstracja w obronie życia dzieci nienarodzonych odbędzie 

się dzisiaj 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. 

ŚWIĘCI PATRONI 
 

W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 4 października – św. Franciszek z Asyżu 

(1182-1226) 

– we wtorek 5 października – św. Faustyna Kowalska (1905-

1938), zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, mistyczka, nazywana Sekretarką Bożego 

miłosierdzia; 

– w czwartek 7 października – Najświętsza Maryja Panna 

Różańcowa – patronka wspólnot Żywego Różańca. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. 

Zapraszamy do modlitwy za kapłanów z naszej parafii. W 

naszej parafii istnieje Apostolat „Margaretka”, który chcemy 

kontynuować. Osoby zaangażowane w tę formę opieki 

duchowej ofiarowują jeden dzień w tygodniu w intencji 

wybranego kapłana, dla którego wypraszają u Boga potrzebne 

łaski. Sami wybierają formę modlitwy, która im najbardziej 

odpowiada, i modlą się do końca życia.  
 

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. 
 

OGŁOSZENIE KARDYNAŁA COLLINS’A 
 

24 września kardynał Collins ogłosił, że wszyscy biskupi, 

księża, diakoni oraz wszyscy zatrudnieni w parafii i 

Archidiecezji Toronto, jak również lektorzy, szafarze, 

katecheci muszą być zaszczepieni do 8 października i 

przedstawić certyfikat szczepienia. Dlatego zwracamy się z 

prośbą do wszystkich lektorów, szafarzy, nauczycieli religii o 

dostarczenie do biura parafialnego kopii certyfikatu 

szczepienia najpóźniej do 8 października. Kardynał Collins 

zwrócił się również z prośbą do wszystkich wiernych, aby dla 

wspólnego dobra zaszczepili się: „Bardzo gorąco zachęcam 

każdego katolika do pełnego zaszczepienia, dołożymy 

wszelkich starań, aby miejsca kultu pozostały otwarte i 

dostępne dla wszystkich, niezależnie od stanu szczepień. 

Kościół powinien służyć jako wytchnienie, sanktuarium 

pokoju, modlitwy i powitania. Cieszy nas, że rząd prowincji 

nie wymaga dowodu szczepienia, aby wejść do miejsca kultu”. 
 

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 

http://www.kazimierz.org/


parafialnym lub na naszej stronie internetowej 

www.kazimierz.org (zakładka: O parafii) 
 

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. 
 

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 
 

Trwa malowanie kościoła. Prace trwać będą dwa miesiące. 

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.  
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Marka Tuzel – rodzina Dobrowolski 

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Siostry Stanisławy 

Lechowicz od sióstr Bernardetek z okazji 60-lecia ślubów 

zakonnych 

Za śp. Marię i Jakuba Smagała x2 – kuzynka z rodziną 

O zdrowie i Boże błog. dla Christopher’a Boskovski 

Za śp. Marię Hałkę - chrześniak 
 

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 
 

27. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 3 października  
7:30 Różaniec 

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  

PONIEDZIAŁEK, 4 października - św. Franciszka z 

Asyżu, zakonnika  

8:00 Za śp. Irenę i Stanisława Orłowskich – siostra 

18:30 Różaniec 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii Świętej 

WTOREK, 5 października – św. Faustyny Kowalskiej 

8:00 Za śp. Matthew Zdybał – rodzina 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. rodziców i braci Mieczkowskich – syn z rodziną 

ŚRODA, 6 października  

8:00 1. Za śp. Bolesława Aściukiewicz – Helena 

Aściukiewicz 

 2. Za śp. Waleriana Majcherczyka – córka Ewa z 

wnuczką Anetą 

18:30 Różaniec 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 7 października – Matki Bożej Różańcowej 
8:00 Za śp. Janinę Gibniewską – rodzina Milewskich  

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

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

Bożej w rodzinie Peczar - własna 

PIĄTEK, 8 października 
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Marii z okazji 94. 

urodzin - własna 

 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodziny – 

Janina Więckowska 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Franciszka Zwierko (rocznica) – syn z córką i 

rodzinami 

SOBOTA, 9 października  
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o z drowie i Boże błog. w 

rodzinie Kołpaków – własna 

 2. Za śp. Jana Galusa – Bożena Borowska 

14:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Milenki 

18:00 Różaniec 

19:00 Za śp. Leokadię i Zygmunta Milewskich – syn Edward 

z rodziną 

28. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 10 października  

7:30 Różaniec 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Christopher’a Campbell (rocznica) - ciocia 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Mieczysława Buczak (3. rocznica) – córka z 

rodziną 

19:00 Za śp. rodziców Teresę i Eugeniusza, Cecylię i Józefa 

- dzieci 

http://www.kazimierz.org/

