
Piąta Niedziela Zwykła 

5 lutego 2023 

I czyt. Iz 58, 7-10 

II czyt. 1 Kor 2, 1-5 

Ref. Psalm 112: „Wschodzi w ciemnościach jak 

światło dla prawych.” 

Ewangelia: Mt 5, 13-16 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO 

BOGA: 
 

Stanisława RAWSKI 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Każdy z nas jest dziś wezwany do bycia solą ziemi i 

światłem świata. Nasza więź z Bogiem i Kościołem musi 

mieć zatem przeniesienie na naszą codzienność: rodzinę, 

przyjaciół, środowisko pracy i na każdego napotkanego 

człowieka. 

Wiemy, że współczesny świat, naznaczony co najmniej 

niechęcią do osób wierzących w Chrystusa, patrzy na nas, 

z jednej strony szukając świadectwa naszej wiary, a z 

drugiej – z radością przyjmując każdy nasz upadek i 

grzech, by usprawiedliwić własną niewiarę i grzech. Stąd 

potrzeba czujności, by nie być zgorszeniem dla choćby 

najmniejszego z braci. A zatem – niech ludzie na nas 

patrzą i niech jaśnieje oblicze Chrystusa w każdym z nas, 

aby inni widzieli nasze dobre czyny i chwalili naszego 

Ojca, który jest w niebie. 
 

FUNDUSZ WSPARCIA POLSKICH MISJONARZY 
 

Dzisiaj po Komunii św. będzie zbierana druga składka 

na prace misyjne Misjonarzy Oblatów. Nasi ojcowie 

pracują w 65 krajach świata. Swoją działalność misyjną 

rozpoczęli ponad 170 lat temu. W ostatnich latach 

ojcowie udali się do nowych placówek misyjnych w 

Wietnamie, Afryce, Białorusi, Ukrainie i Rosji. W wielu 

wypadkach muszą budować wszystko od podstaw 

(zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym). 

Muszą również w bezpośredni sposób pomóc biednym 

ludziom, wśród których pracują i do których zostali 

posłani. Kopertki są w zestawach rocznych jak również z 

tyłu kościoła. Bóg zapłać za Waszą ofiarność! 
 

ŻYCZENIA URODZINOWE 
 

Dzisiaj Siostra Weronika obchodzi urodziny, z tej okazji 

składamy jej najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, 

tradycyjne staropolskie „Sto Lat” i życzymy obfitości 

Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże Siostro! 
 

WIELKI POST 
 

Wielki Post rozpoczyna się w tym roku 22 lutego, w 

Środę Popielcową. 
 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z KS. BISKUPEM 
 

W środę odbyło się spotkanie z ks. Biskupem Piotrem 

Turzyńskim, odpowiedzialnym za Duszpasterstwo 

Polinijne, z przedstawicielami Polonii, duszpasterzami i 

siostrami zakonnymi. Serdecznie dziękujemy paniom, 

które pomogły w przygotowaniu spotkania: Katarzynie 

Solarczyk, Jadwidze Milewski, Bożenie Borowski, 

Maryli Zdyb, Helenie Idzik i Wandzie Gal. Bóg zapłać! 
 

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. 
 

ROZLICZENIE DO PODATKU ZA ROK 2022 
 

Parafianie, którzy używają kopertki powinni już otrzymać 

zaświadczenie do podatku za ofiary złożone w 2022. Rok 

obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia. Ofiary 

złożone w styczniu 2023, nawet w kopertach z minionego 

roku wliczone będą na rok 2023. Bóg zapłać wszystkim, 

którzy w tej trudnej sytuacji czują się odpowiedzialni za 

utrzymanie i funkcjonowanie kościoła, który jest naszym 

domem. Dzięki Wam nasz kościół i parafia będzie przez 

wiele lat służyła kolejnym pokoleniom. 
 

 

 



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. Stanisławę Rawską – Zenia i Kazimierz 

Szydłowski 

Za śp. Włodzimierza Gadzała – siostra z rodziną 

Za śp. Stanisławę Rawski – córki Teresa i Beata z rodziną 

Za śp. Stanisławę Rawski x2 – Irena Glica 

Za śp. Stanisławę Rawski x2 – Małgosia, Bogdan i 

Krzysztof  

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Mieczysława 

Romaniec – Małgosia, Bogdan i Krzysztof 

Za śp. Stanisławę Rawski x2 – Bożena Borowska z 

rodziną 
 

 

 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.02 – 30.02 Za śp. Alicję Kuśmierek – syn z rodziną 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

5. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 5 lutego 

8:00 Za członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Mirosława Pietka – żona z dziećmi 

11:00 Za parafian 

13:00 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Jana Kołpaka w dniu urodzin - mama 

19:00 Za śp. Bronisława Tomczyszyn – żona z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 6 lutego – św. męczenników Pawła 

Miki i towarzyszy 

8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej dla rodziny – 

Andrzej z rodziną 

19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej 
 

WTOREK, 7 lutego 
8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

syna - mama 

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

własna 
 

ŚRODA, 8 lutego – św. Hieronima Emiliani, kapłana  

8:00 Za śp. Jana Ziomek – córka z rodziną  

19:00 Za śp. Edwarda Pruchnickiego – żona i dzieci 
 

CZWARTEK, 9 lutego 

8:00 Za śp. Kazimierza Szwarc – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Apolonię, Franciszka, Jerzego, Barbarę i 

Zbigniewa Sepczyńskich – Grażyna  
 

PIĄTEK, 10 lutego – św. Scholastyki, dziewicy 

8:00 1. Za śp. Zofię Knaf – córka z rodziną 

 2. Za śp. Józefa Bielak – żona, dzieci i wnuki 

19:00 Za śp. rodziców Eugenię i Franciszka Dyki, braci 

Zbigniewa i Jana – Antoni 
 

SOBOTA, 11 lutego – N.M.P. z Lourdes 
8:00 1. Za śp. Mirosława Czupielowski – żona i córka 

 2. Za śp. Adama Więcko (rocznica) – mama i 

rodzeństwo 

19:00 Za śp. Franciszka Stępień i zmarłych z rodziny – 

syn z rodziną 
 

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 WojciechaWalewskich 

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 


