Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła
18 września 2022
I czyt. Am 8:4-7
II czyt. 1 Tm 2:1-8
Ref. Psalmu 113: „Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.”
Ewangelia: Łk 6:10-13

DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA RÓŻA RÓŻAŃCOWA
PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA:

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.

Alicja KULPA

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...

SKŁADKI PARAFIALNE
W niedzielę, 25 września, będzie zbierana druga kolekta
przeznaczona na potrzeby Kościoła w Kanadzie (Needs of
the Canadian Church) oraz na Fundusz Renowacyjny.
Kopertki znajdują się w rocznych zestawach i są także
wyłożone z tyłu kościoła.
W niedzielę, 2 październinka, w całej Archidiecezji będzie
zbierana druga kolekta przeznaczona na Fundusz
Uzdrowienia i Pojednania rdzennych mieszkańców
Kanady. Kopertki znajdują się z tyłu kościoła.
WSPOMNIENIE OJCA PIO

W piątek 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.
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2023
Intencje mszalne na rok 2023 można zamawiać 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. na
misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym.
KATECHIZACJA
Katechizacja w naszej parafii rozpocznie się 15 października
2022 i będzie się odbywać w soboty od godz. 12: 15 do 13: 45
po zajęciach Polskiej Szkoły w salkach Polskiej Szkoły św.
Kazimierza. Katechizacją objęte zostaną dzieci od zerówki do
klasy 7, w tym klasy sakramentalne – I Komunia Święta (grupa
polska i angielska) oraz Bierzmowanie. Formularze
rejestracyjne są dostępne w tyle kościoła, w biurze parafialnym
lub na naszej stronie internetowej www.kazimierz.org
(zakładka: O parafii). Rejestracji można dokonać w każdą
niedzielę po mszach w miesiącu wrześniu u s. Weroniki lub w
biurze parafialnym w ciągu tygodnia. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne dla młodzieży (i ich rodziców)
planującej wyjazd na Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023,
odbędzie się w niedzielę, 25 września po Mszy św. o godz.
19:00.
SPOTKANIA MŁODZIEŻY
Spotkania młodzieży młodszej (14 – 20 lat) odbywają się w
piątki, o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. O. Zbyszek
serdecznie zaprasza młodzież, która przyjęła Sakrament
Bierzmowania.
Spotkania młodzieży starszej (21 – 35 lat) odbywają się się w
środy o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. O. Zbyszek
serdecznie zaprasza.
KLUB SENIORA
Klub Seniora św. Kazimierza zawiadamia, że spotkania
odbywają się we wtorki od godz. 11:00 do 14:00. Serdecznie
zapraszamy nowych członków.
SPOTKANIA MINISTRANTÓW
Spotkania ministrantów odbywają się we wtorki o godz. 17:30.
Serdecznie zapraszamy!
SPOTKANIE DLA MAM
Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla
mam, w środę, 21 września, po wieczornej Mszy św., w sali
Rycerzy Kolumba. Przyjdź, aby wspólnie powierzyć swoje
troski i radości Matce Bożej Różańcowej. Przyjdź, aby spotkać
się w gronie katolickich mam i porozmawiać w przyjaznej
atmosferze przy herbacie i dobrym ciastku o troskach
współczesnej mamy i jej rodziny. Spotkania dla Mam
odbywają się już w 30. parafiach Archidiecezji Toronto.
Zapraszamy!
POLSKA SZKOŁA PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA
Trwają zapisy do Polskiej Szkoły przy Parafii św. Kazimierza.
Zajęcia w klasach rozpoczną się 15 października i będą
odbywać się w soboty w godzinach 9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Zachęcamy rodziców, aby skorzystali z zajęć w Polskiej Szkole
przy
naszej
parafii.
ONLINE
REGISTRATION:
https://www.tcdsb.org/ilregistration

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA BIAŁY ORZEŁ
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4-13 lat
do zespołu tanecznego Biały Orzeł. Praktyki odbywają się w
poniedziałki. Po dodatkowe informacje prosimy się
kontaktować przez e-mail: BialyOrzelMembers@gmail.com

PLANOWANIE MAJĄTKOWE
Z KATOLICKIEJ PERSPEKTYWY
BEZPŁATNY WEBINAR PO POLSKU!!!
PLANOWANIE
MAJĄTKOWE
Z
KATOLICKIEJ
PERSPEKTYWY Sobota, 24 września 2022, godz. 9:00.
Zapraszamy na webinar po polsku, w trakcie którego dowiecie
się Państwo jak istotne jest spisanie testamentu oraz
pełnomocnictw Powers of Attorney, oraz o roli planowania
majątkowego, a także dlaczego powinno nam zależeć na
pochówku na katolickim cmentarzu. Piotr Okoński z
Archidjecezji Torontońskiej poruszy nastepujące tematy: - Jak
chronić naszych bliskich poprzez poprawnie spisany testament
- Co zrobić aby nasze decyzje zapisane w testamencie były
prawnie chronione i uszanowane - Pełnomocnictwa dotyczące
środków materialnych i dotyczące osoby (Powers of Attorney)
- Wybór wykonawcy testamentu - Jak znaleźć prawnika i
doradcę do spraw majątkowych - Nasze katolickie tradycje
związane z kremacją, pogrzebem i pochówkiem. Wszyscy
uczestnicy otrzymają link internetowy do przewodnika o
planowaniu majątkowym. Aby się zarejestrować, prosimy
wysłać e-mail do: development@archtoronto.org
Prosimy o zawarcie słowa ‘webinar’ i daty ’24 September
2022’ w temacie wiadomosci oraz o podanie imienia i
nazwiska w treści e-maila. Bylibyśmy także wdzięczni jeżeli,
w trosce o nasze statystystyki, dodalibyście Państwo
informację czy zamierzacie ogladać ten webinar sami czy
razem z rodziną lub zajomymi. Link do webinaru wyślemy 20
września oraz kilka razy bliżej daty naszej prezentacji. Do
zobaczenia!
ŁAŃCUCH ŻYCIA – LIFE CHAIN
Łańcuch życia – Life Chain – doroczna, pokojowa
demonstracja w obronie życia dzieci nienarodzonych odbędzie
się 2 października od godz. 14:00 do 15:00 przy
skrzyżowaniu ulic Keele i Bloor (blisko stacji metra Keele).
Przez godzinę będziemy trwać na modlitwie i dawaniu
świadectwa o godności każdego życia ludzkiego.
REKOLEKCJE DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA
NA SKUTEK PORONIENIA
„Odeszły, aby żyć wiecznie.” to temat rekolekcji dla rodziców
po stracie dziecka na skutek poronienia 14-16 października
2022 r. w Chicago. Przyjdź, tutaj znajdziesz zrozumienie,
pocieszenie i uzdrowienie. Zakończysz żałobę i wypełnisz
pustkę po stracie dziecka. Zapisy i informacje:
s. Maksymiliana Kamińska MChR 1-773-656-7703
INTENCJE MISYJNE
Za śp. Tadeusza, Ron’a, Jessie Gagula i przyjaciół – Tom
O’Marra
O zdrowie i Boże błog. dla dzieci, wnuków i własna –
Stanisława Bomersbach

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
25. Niedziela Zwykła
Niedziela, 18 września
8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia
Bożego
9:30 Za śp. Anton’a Hauzer w 1. rocznicę śmierci – żona
z rodziną
11:00 Za parafian
13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary
Ducha Świętego dla syna Józefa i całej rodziny w
dniu urodzin - mama
19:00 Za śp. Józefa Pliszka – żona z dziećmi
PONIEDZIAŁEK, 19 września – św. Januarego, biskupa
i męczennika
8:00 O łaskę wiary dla John’a
19:00 Dziękczynna z prośba o Boże błog., zdrowie i
opiekę Matki Bożej dla zięcia Ewen’a - rodzice
WTOREK, 20 września – św. Andrzeja Kim-Tae-gon,
kapłana, Pawła Ha-sang i towarzyszy, męczenników
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla
dzieci, wnuków i całej rodziny Kołpak– mama i
babcia
19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i
opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Mieczysława
oraz Iwony i Andrzeja z rodzinami – rodzice
ŚRODA, 21 września – sw. Mateusza, Apostoła i
Ewangelisty
8:00 Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z
dziećmi
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19:00 Msza Święta Zbiorowa
CZWARTEK, 22 września – św. Maurycego,
męczennika
8:00 Za śp. Andrzeja Pitek – rodzina Jagielski
19:00 Za śp. Jana Bilkiewicza (rocznica) – siostra Zofia z
rodziną
PIĄTEK, 23 września – św. Ojca Pio, kapłana
8:00 Za śp. Mariana Pietruszewskiego – żona Ela z
rodziną
19:00 Dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą dla rodziny
H.M. Magda - własna
SOBOTA, 24 września
8:00 O łaskę wiary dla John’a
19:00 Za śp. Franciszka Pękalskiego – Montrose Miazga
26. Niedziela Zwykła
Niedziela, 25 września
8:00 Za śp. Władysława, Witolda, Jurka, Helenę i Teresę
Wicik – Janina Wicik
9:30
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Marię Hawrysz – mąż Mirosław i synowie
Michał i Robert
19:00 Zadośćuczynienie Panu Bogu za grzechy aborcji z
prośbą o zaprzestanie aborcji na całym świecie

