
Szósta Niedziela Zwykła 

12 lutego 2023 

I czyt. Syr 15, 15-20 

II czyt. 1 Kor 2, 6-10 

Ref. Psalm 119: „Błogosławieni słuchający Pana.” 

Ewangelia: Mt 5, 17-37 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Jarosława TAROCIŃSKA 

Richard GŁUCHOWSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli daje wskazówki, jak 

wykorzystać dar wolności otrzymany od Boga. Księga 

Syracydesa wprowadza w wymagające rozumienie 

wolności: „Jeżeli chcesz, zachowasz przykazania; położę 

przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz 

rękę”. Możemy na tej bazie sformułować najprostszą 

definicję wolności: wolność to wybór pomiędzy dobrem a 

złem, który polega na tym, że potrafimy czynić dobro i 

realizować je solidnie. Aby ułatwić człowiekowi 

dokonanie mądrego wyboru Jezus w Ewangelii 

przypomina granice wolności, poza które nie wolno 

wyjść, bo wtedy wolność można przegrać. „Nie zabijaj”, 

„Nie cudzołóż”, „Nie będziesz fałszywie przysięgał” – to 

granice, których przekroczenie jest grzechem ciężkim, a 

w dalszej perspektywie grozi potępieniem, tzn. utratą 

życia i wszelkiej wolności. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Jutro, w poniedziałek zapraszamy na nabożeństwo 

fatimskie o godz. 18:00. Przynosimy ze sobą lampiony na 

baterie, nie wolno używać w kościele świec. 

Nabożeństwa fatimskie to nabożeństwa maryjne 

odbywające się 13 dnia miesiąca i odprawiane od maja do 

października. Jednakże w naszej parafii odbywają się 

każdego miesiąca. Ten dzień nie jest przypadkowy, 

bowiem Matka Boża objawiała się trzem pastuszkom, św. 

Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji, przez 6 miesięcy od 

13 maja 1917 r. do 13 października 1917 r. Matka Boża 

objawiła dzieciom trzy tajemnice (powszechnie zwane 

tajemnicami fatimskimi). Zwróciła się również do dzieci 

z prośbą-przesłaniem: „Odmawiajcie codziennie 

różaniec”. „Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali 

różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla 

uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo 

tylko Ona może te łaski uzyskać”. 
 

MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA 
 

Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w najbliższą 

środę o godz. 19:00. Intencje na Msze św. zbiorowe 

podajemy w biurze. Nabożeństwo do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy rozpocznie się o godz. 18:30.  
 

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Zapraszamy na nabożeństwo do Miłosiedzia Bożego, w 

piątek, 17 lutego o godz. 18:30. 
 

SPOTKANIE DLA MAM 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla 

mam, w środę, 15 lutego, po wieczornej Mszy św. w 

dolnej 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! 
 

WIELKI POST 
 

Wielki Post rozpoczyna się w tym roku 22 lutego, w 

Środę Popielcową. 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w 

sobotę, 22 kwietnia o godz. 16:00. 
 

ZABAWA KARNAWAŁOWA - OSTATKI 
 

Parafia św. Kazimierza w Toronto zaprasza na zabawę 

karnawałową, Ostatki, organizowaną przez młodzież. 

Zabawa odbędzie się w sobotę, 18 lutego w sali 

parafialnej. Rozpoczęcie o godz. 19:00. Podany będzie 

gorący posiłek, 2 butelki wina do stołu, a do tańca grać 

będzie zespół Non Stop. Dochód przeznaczony jest na 

młodzież, która wyjeżdża na Światowe Dni Młodzieży do 

Portugalii latem tego roku. Przyjdź i baw się razem z 

nami. Wesprzyj naszą młodzież! Bilety w cenie $60 

można nabyć w biurze parafialnym lub w niedzielę w sali 

parafialnej. Zaproś innych! 
 

REMONT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA  

W SALI PARAFIALNEJ 
 

Rozpoczęliśmy gruntowny i kompletny remont systemu 

nagłośnienia w sali parafialnej. Jest to możliwe dzięki 

zaangażowaniu, doświadczeniu, wiedzy oraz wielu 

godzin spędzonych dla dobra naszej parafii przez 

Andrzeja Peczara oraz Piotra Pliszki. Z głębi serca 

dziękujmy za waszą pomoc i czas poświęcony dla naszej 

parafii.  
 

KOPERTKI NA OFIARY 
 

Zestawy kopertek na ofiary na bieżący rok znajdują się w 

tyle kościoła. Prosimy parafian o ich odbiór. Jeśli ktoś nie 

używał w minionym roku kopertek, to ich automatycznie 

nie otrzymał. Jeśli ktoś ponownie chce mieć niedzielne 

kopertki to prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 
 

 



PIELGRZYMKA DO WILNA  

NA KANADYJSKICH KASZUBACH 
 

Pielgrzymka do Wilna na Kanadyjskich Kaszubach z 

okazji święta Bożego Miłosierdzia odbędzie się w sobotę, 

15 kwietnia 2023 roku. Z naszej parafii jest organizowany 

autokar i bilety będą wkrótce dostępne w biurze 

parafialnym. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce. 
 

KONFERENCJA DLA KATOLICKICH KOBIET 
 

Zapraszamy na 14. Konferencję dla Katolickich Kobiet, 

w sobotę, 25 marca 2023 r. w Old Mill (Old Mill Subway 

Station) od godz. 9:00 do 16:00. Prelegenci: Ks. Kardynał 

Thomas Collins – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego; 

Siostra Deidre Byrne – Bohaterowie mojego życia 

zaprowadzili mnie do Matki Bożej; Dr. Josephine 

Lombardi – Uzdrowienie i przebaczenie; Diana Filipiak, 

Kasia Ryba, Sandra Wójcik – Podróż z Matką Bożą; 

Dorothy Pilarski – Po co służyć mamom? Przyjdź i 

zainspiruj się, poznaj podbnie myślące mamy, odkryj 

swoją misję! Konferencja rozpocznie się Mszą św. o 

godz. 9:00, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi 

Jego Eminencja Kardynał Collins. Bilet do 14 lutego 

(lunch wliczony) $65. Rejestracja 

www.dynamicwomenfaith.com 
 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
 

W dniach od 15 do 22 listopada 2023 r. odbędzie się 

pielgrzymka do Ziemi Świętej. Szczegółowe informacje 

znajdują się na ulotkach w tyle kościoła. Czas spędzony 

w Ziemi Świętej jest najpiękniejszym spotkaniem z 

Chrystusem. Po bliższe informacje oraz zapisy prosimy o 

kontakt z biurem podróży POLIMEX, tel. 905-238-6683 

ext. 42, pani Violetta Ganowska. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Józefa Czula – Kamil 

O Boże błog. dla Kamila – własna 

O Boże błog. dla rodziny Czul – Kamil 

O zdrowie, opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha 

Świętego dla wnuczki Zosi w dniu 2. urodzin – 

dziadkowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

6. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 12 lutego 

8:00 Za członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę 

Matki Bożej dla Danuty i Wojciecha Walewskich 

z rodziną - własna 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. rodziców Stefanię i Jana Fijał i siostrę 

Halinę – Janina Wicik z rodziną 

19:00 Za śp. Jadwigę i Edwarda Randzio – syn z 

rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 13 lutego 

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

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Antoniego Zaleskiego (24. rocznica) – 

żona z rodziną 

WTOREK, 14 lutego – św. Walentego, biskupa i 

męczennika 
8:00 Za śp. Stanisława, Krzysztofa i Jakuba 

Kamińskich - rodzeństwo 

19:00 Za śp. Józefa Więcko – żona i dzieci 

ŚRODA, 15 lutego 
8:00 Za śp. Michała Parwickiego (30. rocznica) – żona 

z rodziną 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej NP 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 16 lutego 

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla 

Angeliki i Tadeusza - rodzice 

19:00 Za śp. Danutę Zofię Roszak w 1. rocznicę śmierci 

– mąż i synowie z rodzinami  

PIĄTEK, 17 lutego 

8:00 1. Za śp. Elżbietę Proć i Bronisława Godzina - 

koleżanka 

 2. Za śp. Waldemara Jack’a Arent – Ola Brączek 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 Za śp. Anielę i Franciszka Kucharskich – córka i 

wnuczka 

SOBOTA, 18 lutego 
8:00 1. Za śp. Karen Red, Władysławę Kamińską oraz 

zmarłych z rodzin Wyszkiewicz, Poliwka i Red - 

rodzina 

 2. Za śp. Wandę Kuszelewski – Marianna Krupicz 

19:00 Za śp. Krystynę oraz zmarłych z rodzin Fabickich 

i Pomeraniec – syn z rodziną 
 

7. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 19 lutego 

8:00 Za członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Marię i Joseph’a Gal – rodzina Gal 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Katarzyny 

i Piotra Pliszka z rodziną z ok. 27. rocznicy ślubu 

- własna 

19:00 O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla rodziny 

Peczar - własna 


