
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 

2 października 2022 

I czyt. Ha 1:2-3, 2:2-4 

II czyt. 2 Tm 1:6-8, 13-14 

Ref. Psalmu 95: „Słysząc głos Pana, serc nie 

zatwardzajcie.” 

Ewangelia: Łk 17:5-10 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Aniela RAKOWSKA 

Jan BRĄCZEK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 
 

Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy 

wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w 

nabożeństwie różańcowym codziennie o godz. 18:30, a w 

niedzielę o godz. 7:30 rano. Osoby, które nie mogą przybyć na 

modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania różańca w 

domu. Przypominamy także, że w niedziele i środy 

odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – 

tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – 

tajemnice światła. 

Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu 

zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki 

odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając 

jedną część różańca.  
 

27. NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziś przypada dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu 

roku kościelnego. Liturgia niedzielna wyparła liturgiczne 

wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy 

nam wiara w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg 

powołał, aby nas strzegli na drogach naszego życia.  
 

DRUGA KOLEKTA 
 

Dzisiaj, w całej Archidiecezji zbierana jest druga kolekta 

przeznaczona na Fundusz Uzdrowienia i Pojednania 

rdzennych mieszkańców Kanady. Kopertki znajdują się z 

tyłu kościoła. 
 

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
 

We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym 

przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu. To także 

dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa 

będzie wsparciem dla Ojca Świętego.  
 

WSPOMNIENIE ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 
 

W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii 

Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką 

Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny 

będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie 

Boże dla nas i całego świata. W środę będzie również 

odprawiona Msza św. zbiorowa. Intencje podajemy w biurze 

parafialnym.  
 

NABOŻEŃSTWA 
 

Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem 

miesiąca. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To 

jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18:30. Z sakramentu 

pokuty i pojednania będzie można skorzystać od godz. 18:00. 

W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na prywatną adorację 

Najśw. Sakramentu od godz. 15:00 w kościele. 
 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
 

Zapraszamy w sobotę, 8 października po Mszy Świętej o godz. 

19:00 na adorację Najświętszego Sakramentu wraz z 

konferencją, medytacją Słowa Bożego oraz indywidualnym 

błogosławieństwem. 
 

RÓŻANIEC OD OCEANU DO OCEANU 
 

W przyszłą niedzielę, 9 października odbędzie się w Kanadzie 

akcja Różaniec od Oceanu do Oceanu: ROSARY COAST TO 

COAST 2022. Nasza parafia dołącza się do tej pięknej 

inicjatywy modlitewnej. Dlatego nabożeństwo różańcowe 

wyjątkowo odbędzie się o godz. 15:00, a więc dokładnie w 

czasie trwania akcji modlitewnej na różańcu. Odmówimy 

różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz odbędzie się 

modlitewne czuwanie do godz. 16:00. 
 

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU 

KATECHETYCZNEGO I POLSKIEJ SZKOŁY 
 

W niedzielę, 16 października o godz. 13:00 zostanie 

odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego i 

Polskiej Szkoły im. Św. Kazimierza. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

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 u s. Weroniki lub w biurze parafialnym w 

ciągu tygodnia. Serdecznie 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. Rejestracja ONLINE: 

https://www.tcdsb.org/ilregistration 
 

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. 
 

http://www.kazimierz.org/
https://www.tcdsb.org/ilregistration


SPOTKANIA MINISTRANTÓW 
 

Spotkania ministrantów odbywają się we wtorki o godz. 17:30. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Zachęcamy dzieci i młodzież do grup naszej parafii: 

Ministrantów, Młodzieżowej – starszej i młodszej. Więcej 

informacji na plakatach w gablocie przed kościołem. 
 

KAWA I PĄCZKI 
 

W niedzielę, 16 października młodzież naszej parafii będzie 

rozprowadzać świeżą KAPUSTĘ od Menonitów oraz kawę i 

pączki po każdej Mszy Świętej. Gorąco zachęcany, żeby 

wesprzeć młodych, którzy zbierają na wyjazd na Światowe Dni 

Młodzieży do Lizbony w 2023r. Dzięki waszej pomocy i 

dobroci, wielu z nich będzie mogło wyjechać na ŚDM i 

przeżyć niezapomniane chwile radości, doświadczenia Boga i 

budowania młodej wspólnoty Kościoła.  
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY  
 

Trwają zapisy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Data: 

na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. Wymagany wiek: 15-35, 

szacowana cena ok. $2,500. Więcej informacji u o. Zbyszka. 
 

KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora św. Kazimierza zawiadamia, że spotkania 

odbywają się we wtorki od godz. 11:00 do 14:00. Serdecznie 

zapraszamy nowych członków.  
 

PODZIĘKOWANIA 
 

W dniach 17-18 września odbył się Polski Festiwal na ulicy 

Roncesvalles. Nasza parafia również wniosła swój nie mały 

wkład. Już od wielu dni przed tym wydarzeniem, wielu 

naszych parafian angażowało się, żeby przygotować potrawy, 

stanowisko, zadbać o bezpieczeństwo itd. W dniach Festiwalu 

mnóstwo osób, od najmłodszych do najstarszych, poświęcało 

swój wolny czas weekendowy, żeby gotować, smażyć, donosić 

posiłki, piec kiełbaski, wydawać jedzenie i angażując się na 

wiele innych sposobów. Na jednej „zmianie” można było 

doliczyć nawet 31 osób. Nasze stanowisko było przepięknie 

ustrojone w kolorach narodowych co zostało zauważone i 

docenione przez wielu. Nasza kuchnia oferowała przede 

wszystkim polskie potrawy, jak: golonka, pierogi, kotlety, 

kluski śląskie, kwaśnica, kapusta, kiełbasa z grilla czy gołąbki, 

których zostało przygotowanych 1100 sztuk. Nie zabrakło 

również domowych ciast czy ciasteczek, które zostały 

upieczone przez naszych parafian. Chcielibyśmy z całego serca 

podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w tegoroczny 

Polski Festiwal w naszej parafii – wszystkim sponsorom, 

pomagającym gdzieś za kulisami i tym, którzy bezpośrednio 

włączyli się w to dzieło. Wszystko udało się wyśmienicie. 

Dziękujemy za włożone serce, czas, siły i każdy uśmiech, który 

można było zauważyć na każdym kroku, mimo olbrzymiego 

wysiłku. BÓG ZAPŁAĆ. W niedzielę, 16 października o godz. 

13:00 będzie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich 

woluntariuszy, a po Mszy św. zapraszamy wszystkich 

woluntariuszy na kawę, ciastko i wspomnienia z festiwalu. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Druga kolekta na Fundusz remontowy wyniosła $2,195, a na 

Potrzeby Kościoła w Kanadzie $1,990. Wszystkim 

ofiarodawcom z głębi serca dziękujemy.  

INTENCJE MISYJNE 
 

Za zmarłych z rodziny Powichrowskich – własna 

Za zmarłych z rodziny Moniuszko 

Za śp. dziadków z rodzin Bułdyś i Kozacz – wnuczka z rodziną 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

27. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 2 października  

7:30 Różaniec 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Tadeusza Kupińskiego i zmarłych z rodziny 

Naruszewicz – siostra Bożena 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Megan Magda (2. rocznica) - rodzice 

19:00 Za śp. Stanisławę i Jarka Modlińskich – rodzina  
 

PONIEDZIAŁEK, 3 października  

8:00 Za zmarłych z rodzin Królewicz i Madoń – Zdzisława 

Królewicz z rodziną 

18:30 Różaniec 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szfarzy Komunii 

św. 
 

WTOREK, 4 października – św. Franciszka z Asyżu 
8:00 1. Za śp. siostry Marię i Jadwigę Sadkowski i braci 

Bolesława, Antoniego, Jana i Witolda Sadkowski – 

Teresa 

 2. Za śp. Lucynę Dudę i Stanisławę Piekarczyk – rodzina 

Grudzickich 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Tadeusza Kupińskiego – siostra z rodziną 
 

ŚRODA, 5 października – św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy 

8:00 1. O pokój, miłość i Boże błog. w rodzinie 

 2. Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Strfania Baran 

18:30 Różaniec 

19:00 Msza święta zbiorowa 
 

CZWARTEK, 6 października – św. Brunona Kartuza, opata 
8:00 Za śp. Jarosławę Zubyk – córka Alicja z rodziną 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. Eugenię i Kazimierza, Grażynę i Sławomira, 

Stanisławę i Józefa oraz zmarłych z rodzin 

Kleczkowskich, Kuryłowicz, Kaczyńskich i Łazarewicz – 

córka z rodziną 
 

PIĄTEK, 7 października – Matki Bożej Różańcowej 
8:00 1. Za śp. Romana Białek –mama z rodziną 

 2. Za śp. Zofię i Mariana i zmarłych z rodziny Piersiak 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. Zenobię i Piotra Kuliczkowskich oraz  Stanisława i 

Michała Kuliczkowskich – córka i siostra Barbara 
 

SOBOTA, 8 października – św. Ludwika Bertranda, kapłana 
8:00 1. Za śp. Franciszka Zwierko (6. rocznica) – syn z 

rodziną 

 2. Za śp. Agnieszkę 

18:30 Różaniec 

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

dla rodziny Peczar – własna 
 

28. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 9 października  

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

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

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Stefanię i Bolesława Posłuszny – syn Ryszard z 

rodziną 

15:00 Różaniec 

19:00 Za śp. Joannę Hałkę - wnuk 


