
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 

9 października 2022 

I czyt. 2 Krl 5:14-17 

II czyt. 2 Tm 2:8-13 

Ref. Psalmu 98: „Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.” 

Ewangelia: Łk 17:11-19 

 

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.  
 

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

Dziś przypada dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku 

kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby 

dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych 

uczynków. Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą 

w wypełnianiu tego zadania. Otwórzmy się na słowo Boże, aby 

pomogło nam w poszukiwaniu i znajdowaniu Boga we 

wszystkich rzeczach. 
 

RÓŻANIEC OD OCEANU DO OCEANU 
 

Dzisiaj 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. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
 

WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 
 

W sobotę, 15 października, przypada w kalendarzu 

liturgicznym wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka 

Jezusa. Ten dzień obchodzony jest także jako Dzień Dziecka 

Utraconego, który po raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 

roku. Będziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich 

rodziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed narodzeniem, 

wypraszając im Boże pocieszenie w trudnych chwilach.  
 

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU 

KATECHETYCZNEGO I POLSKIEJ SZKOŁY 
 

Rozpoczęcie roku katechetycznego i Polskiej Szkoły im. Św. 

Kazimierza odbędzie się w niedzielę, 16 października 2022, 

mszą św. o godz. 13: 00. Dzieci proszone są o przyniesienie 

tornistrów i przyborów szkolnych, które zostaną poświęcone 

podczas Mszy św. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

uczniów, rodziców i nauczycieli! 
 

 

 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI WOLONTARIUSZY 
 

Również w niedzielę 16 października o godz. 13:00 będzie 

odprawiona Msza św. w intencji wszystkich woluntariuszy, 

którzy pomagali nam na Polskim Festiwalu. Po Mszy św. 

zapraszamy na kawę, ciastko i wspomnienia z festiwalu. 
 

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. 
 

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. 
 

 

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


KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora św. Kazimierza zawiadamia, że spotkania 

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

WSPOMNIENIE BŁ. STEFANA KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO 
 

W niedzielę 23 października o godzinie 11:00 członkowie 

Rycerzy Kolumba będą wspominać swego patrona bł. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego i bł. Michael McGivney, założyciela 

Rycerzy Kolumba. Po Mszy św. parafianie są zapraszani na 

kawę i pączki oraz do rozmowy z przedstawicielami Rycerzy 

Kolumba. Rycerze Kolumba to międzynarodowy 

stowarzyszenie katolickich mężczyzn, którzy zostali wezwani 

do życia wiarą, ochrony naszych rodzin, służenia innym i 

obrony wartości chrześcijańskich w zmieniającym się świecie. 

Dołącz do Rycerzy Kolumba.  
 

FILM O MICHALE ARCHANIELE 
 

„Zobacz Anioła” – to najnowszy film o Michale Archaniele. 

Pisarze, wierni i duchowni kościoła Katolickiego, w miejscach 

objawień i kultu Świętego Michała Archanioła, odkrywają 

tajemnicę pierwszego pośród Aniołów Światłości.  Świadectwo 

wiary, historia Kościoła, architektura i sztuka w kulturze 

chrześcijańskiej przybliża widzom niezwykłą postać 

Archanioła Michała. Dokument pobudza do refleksji nad 

rzeczywistością świata Aniołów Bożych i eschatologiczną 

misją, jaką wypełnia ich wódz. Ten wspaniały dokument 

zabiera nas po największych sanktuariach Świętego Michała 

Archanioła między innymi: Monte Sant`Angelo – Gargano-

Włochy, Mont Saint Michele – Francja, Rzym - Włochy, Santa 

Maria La Nova – Włochy, Jasna Góra – Polska. Misję 

Świętego Michała przybliżą nam wspaniali goście: Arb. 

Henryk Hoser, Ks. Marcello Stanzione, Ks. Henri Gesmier, Ks. 

Dariusz Wilk oraz osoby które doświadczyły obecności 

Świętego Michała na Ziemi. Nasza parafia wykupiła licencję 

na pokaz tego filmu w Kanadzie. Premiera filmu w naszej 

parafii odbędzie się w niedzielę, 23 października o godz. 

16:00 w sali parafialnej, a w piątek 21 października o godz. 
19:00 w Centrum Jana Pawła II w Mississauga. Bilety 

można nabyć w biurze parafialnym lub dzisiaj w po Mszy św. 

w zakrystii.  
 

REMONT DRZWI DO KOŚCIOŁA 
 

Zakończyliśmy odnawianie drzwi do kościoła od ulicy 

Roncesvalles Ave. Po wielu dekadach drzwi ponownie 

wyglądają pięknie. Są zakonserwowane najlepszymi 

materiałami jakie dostępne są obecnie na rynku. Teraz 

rozpoczynamy remont drzwi od strony ulicy Garden i chcemy 

to zrobić jak najszybciej, przed zimą. Dziękujemy wszystkim 

parafianom, którzy wsparli ten projekt. W minionym tygodniu 

wpłynęło na remont drzwi $2,060. Wszystkim ofiarodawcom z 

głębi serca dziękujemy. 
 

DRUGA KOLEKTA 
 

Kolekta na Fundusz Pojednania z ludnością rdzenną Kanady 

wyniosła w minioną niedzielę $1,090. 
 

WYPOMINKI 
 

Kopertki na Wypominki znajdują się z tyłu kościoła, a 

składamy je do specjalnej skarbony przy głównym ołtarzu. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

O zdrowie i Boże błog. dla Christopher’a Boskovski – rodzice 

O zdrowie i Boże błog. dla Wiktorii - Ania 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 10 października  

8:00 Za śp. Piotra i Ewę Wrębel - rodzina 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Karolinę i Antoniego Warmuz oraz Reginę i 

Kazimierza Gołembiowskich – córka Maria Boksa 

WTOREK, 11 października – św. Jana XXIII, Papieża 
8:00 Za śp. Bożenę Załęską - rodzina 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Stanisławę i Jana Grygatowicz, braci Czesława, 

Albina, Jerzego, Zenona i bratową Alinę – syn i brat z 

rodziną 

ŚRODA, 12 października 

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

dla syna i wnuków – Stefania Baran 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Marię i Karola Iglar, Antoninę i Bronisława Hyc, 

Danutę i Władysława Majka - dzieci 

CZWARTEK, 13 października – bł. Honorata Koźminskiego, 

kapłana 
8:00 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Mieczysława (rocznica) – córka z rodziną 

PIĄTEK, 14 października – św. Calistusa I, Papieża i 

męczennika 
8:00 1. Za śp. Juliana Jedynaka – kolega Ryszard 

 2. Za śp. Danutę Zofię Roszak – rodzina Milewskich 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Rozalię Rzepę – mąż i dzieci 

SOBOTA, 15 października – św. Teresy z Avila, Doktora 

Kościoła 
8:00 1. Za śp. Janinę Roman – Zofia i Józef 

 2. Za śp. Janinę i Stanisława Wysockich, Helenę i Feliksa 

Modzelewskich oraz Teresę i Jana Rogowskich – 

Jadwiga i Jan Polkowscy 

18:30 Różaniec 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Józefa i Haliny z 

okazji rocznicy ślubu – własna 

29. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 16 października 

7:30 Różaniec 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za zmarłych z rodzin Taszyckich, Willamowicz, 

Kalickich, Szymaszczyk i Tomasik – rodzina 

Willamowicz 

11:00 Za parafian 

13:00 1. Za śp. Piotra Czajkowskiego (3. rocznica) – rodzina 

 2. W intencji dzieci rozpoczynających rok szkolno-

katechetyczny oraz w intencji wolontariuszy Polskiego 

Festiwalu na Roncesvalles 

19:00 Za śp. Rozalię Rzepę – bratowa Janina Nogaś 


