
5 NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 lutego 2023 

Pierwsze czytanie: Księga Izajasza 58:7-10. 

Psalm: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. 
2 czytanie: 1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian 2:1-5. 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 5:13-16. 

KOMENTARZ DO EWANGELII 

Jezus jest solą ziemi i światłem świata. A my? Czy jesteśmy solą 
ziemi? To o nas są słowa Jezusa. Co mamy robić, żeby nie utracić 
swojej właściwości, Jezusowego smaku? Być przy Nim, uczyć się od 
Niego, jakie ma być nasze postępowanie. Skąd mamy brać siłę do 
życia, coraz bardziej stawać się podobni do Niego? To trudne zadania. 
Jednak bez tego wysiłku nie zafascynujemy nikogo Jezusem. Bo nie 
słowa pociągają, lecz konkretne działanie. Jezus zdawał sobie sprawę 
z wartości i znaczenia dobrego przykładu. Jak wielu ludzi utraciło 
wiarę, więź ze wspólnotą Kościoła właśnie przez zły przykład tych 
kapłanów, którzy na co dzień nie żyją nauką Jezusa. Słowa z 
dzisiejszej Ewangelii: Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili 
waszego Ojca, który jest w niebie powinny być dla nas rachunkiem 
sumienia. Dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. 
Panie Jezu, Ty wiesz, jak często nieewangeliczne postępowanie 
usprawiedliwiam złym przykładem tych, którzy powołani są, aby 
być wzorem. Zabierz ode mnie tę pokusę. Bądź moim punktem 
odniesienia. Amen. (www.paulus.org.pl/czytania?data=2023-2-5)  

WOLNE DATY MSZY ŚWIĘTYCH  

Najbliższe wolne terminy Mszy św. w języku polskim: 14 marca; 4,   
27 i 28 kwietnia; 6 i 29 czerwca o godz. 19:00. W celu zamówienia 
Mszy św. prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem. 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Koronkę odmawiamy w środy po angielsku i w czwartki po polsku o 
godz. 18:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę lub o udział online. 

BÓG ZAPŁAĆ za ofiary złożone w miniony weekend na składkę 

niedzielną ($1,250.50) i za donacje składane online poprzez stronę 
internetową naszego kościoła. 

TRANSMISJE MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW NA ŻYWO 

Msze św. są transmitowane na żywo przez naszą telewizję parafialną. 
Zachęcamy osoby starsze i chore, którym zdrowie nie pozwala na 
przyjście do kościoła, o duchowy udział we Mszy św. online. 
Połączenie dostępne na stronie internetowej naszego kościoła. 

ZBIÓRKA NIEDZIELNA I OBLACKA  

W ten weekend, 4 i 5 lutego, będą zbierane dwie składki: pierwsza 
niedzielna, a druga na Fundusz Wsparcia dla Misjonarzy Oblatów. 
Kopertki na składkę oblacką „Mission Co-Op” są wyłożone w kruchcie  
kościoła. W imieniu Misjonarzy Oblatów posługujących na Misjach, 
m.in. na Madagaskarze, w Kamerunie i innych placówkach misyjnych i 
utrzymujących się z ofiar Przyjaciół Misji, składamy Bóg zapłać za 
wszystkie ofiary, a także za modlitwy i duchowe wsparcie. W sobotę i 
niedzielę, 11 i 12 lutego, druga składka będzie przeznaczona na 
naprawy, remonty i potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Donację 
można także złożyć online poprzez stronę internetową. Bóg zapłać! 

ZAŚWIADCZENIA DO ROZLICZENIA PODATKOWEGO 

Zaświadczenia „Income Tax Receipts” za donacje złożone w roku 
2022 zostały przygotowane i przesłane przez Archidiecezję Toronto. 
Parafianie powinni otrzymać zaświadczenia przed 6 lutym 2023.   
Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii, na 
ShareLife, a także na inne zbiórki przeprowadzone na rzecz 
Archidiecezji i zrzeszonych organizacji katolickich. 

KAWA I CIASTO  

Dzisiaj, 5 lutego, zaprasza Chór Parafialny; 12 lutego – Komitet 
Parafialny; 19 lutego – Trzeci Zakon. Dziękujemy za popieranie 
kawiarenki i członkom organizacji za trud serwowania! 

KATOLICCY KSIĘŻA Z POSŁUGĄ W SZPITALACH 

Księża kapelani pełnią posługę duszpasterską w szpitalach. Posługa 
obejmuje m.in.: opiekę sakramentalną (spowiedź św., udzielanie 
komunii św. i sakramentu namaszczenia chorych) i duszpasterstwo 
duchowe (wspólne modlitwy i rozmowy). Chorzy przebywający w 
szpitalu, mogą zgłosić do pielęgniarki prośbę, że są Katolikami i 
proszą, aby ich odwiedził kapelan. Katoliccy księża posługują w 
następujących szpitalach: St. Michael’s Hospital, Toronto General 
Hospital, Toronto Western Hospital, Hospital for Sick Children, 
Princess Margaret Hospital, Mount Sinai Hospital, Humber 
Hospital, Sunnybrook Hospital, North York General Hospital i 
Toronto East General Hospital. 

31. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 lutego 

Miej o nim staranie” Współczucie, jako synodalna realizacja 
uzdrowienia to hasło tegorocznego Orędzia Papieża Franciszka na 
XXXI Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego w dniu 

liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W 
sobotę, 11 lutego, w czasie Mszy św. o godz. 17:30 zostanie 
udzielony sakrament namaszczenia chorych. Zachęcamy osoby chore 
do uczestnictwa we Mszy św. i do przyjęcia sakramentu. 

USTANOWIENIE DNIA CHOREGO  

Światowy Dzień Chorego ustanowił Papież Jan Paweł II w dniu 13 
maja 1992 roku – w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę 
zamachu na papieża. Celem obchodów jest objęcie modlitwą 
wszystkich cierpiących duchowo, psychicznie i fizycznie, a także 
zwrócenie uwagi świata na potrzeby chorych i dostrzeżenie tych, 
którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (rodzina czy wolontariusze) 
towarzyszą chorym i cierpiącym.  
Z Orędzia Papieża Franciszka na tegoroczny Dzień Chorego: 
„Drodzy bracia i siostry! 
Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak 
stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i 
opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Gdy 
podążamy naprzód wspólnie, czymś normalnym jest to, że ktoś może 
poczuć się źle, że będzie musiał się zatrzymać z powodu zmęczenia 
lub jakiegoś zdarzenia po drodze. To właśnie wówczas, w tych 
chwilach, widać, jak idziemy: czy jest to rzeczywiście podążanie 
razem, czy też idziemy tą samą drogą, ale każdy na własną rękę, 
dbając o swoje interesy i pozwalając, aby inni „dali sobie radę”. 
Dlatego w ten XXXI Światowy Dzień Chorego, w trakcie trwającego 
procesu synodalnego, zapraszam was do refleksji nad tym, że właśnie 
poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się 
podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, 
współczuciem i czułością. 
…Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam każdego z 
was, którzy jesteście chorzy; was, którzy opiekujecie się nimi w 
rodzinie, poprzez pracę, badania naukowe i wolontariat; was, którzy 
angażujecie się w nawiązywanie osobowych, kościelnych i 
obywatelskich więzi braterstwa. Wszystkim serdecznie przekazuję 
moje Apostolskie Błogosławieństwo.” 

ZABAWA KARNAWAŁOWA, OSTATKI 

odbędzie się w sobotę, 18 lutego, od godz. 19:00 w sali parafialnej 
św. Kazimierza, 156 Roncesvalles Ave. W programie: gorący posiłek, 
2 butelki wina na stół i zabawa przy muzyce zespołu „Non Stop”.  
Zabawę organizują młodzież i rodzice. Dochód będzie przeznaczony 
na wyjazd młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Portugalii w 2023. 
Bilety w cenie $60 można nabyć w biurze parafialnym tel.416-532-
2822 lub w niedzielę w sali parafialnej św. Kazimierza. Przyjdź i baw 
się razem z nami. Zaproś innych! Organizatorzy zapraszają! 

 

5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - February 5, 2023 

PSALM: The just man is a light in darkness to the upright. 

In today's Mass, we hear how Christ calls his followers to be a light to 
the world. Each one is to give glory to God in allowing the light of 
Christ to shine out. As we prepare to receive the Lord into our hearts, 
let us ask that we may be forgiven our many sins. 

LIVESTREAM OF MASSES AND DEVOTIONS 

We invite the elderly, the sick and those unable to come to the church, to 
join us in the celebration of Masses and Devotions via livestream. The 
connection link is available on parish website. 

MASS TIMES AVAILABLE 

Dates available for English Masses celebrated on Wednesdays at 7:00 
pm: March 8, 22 & 29 and on Sundays at 12:30 pm: March 5, 12 & 19. 
Please call the office or send an e-mail to reserve a Mass.  

THE CHAPLET OF THE DIVINE MERCY 

We invite you to join us in prayers of the Divine Mercy Chaplet in the 
church or via livestream on Wednesdays in English at 6:30 pm. 

THANK YOU  

for donations given last weekend for Sunday collection ($1,250.50) and     
for the donations contributed online. 

TODAY’S COLLECTIONS  

This weekend, Feb. 4th & 5th, two collections will be taken at Masses: a 
regular Sunday collection and a 2nd collection for the needs of the 
Missions under the pastoral care of the Oblate Fathers. Please 
remember in your prayers the Missionary Oblates, who preach the Gospel 
in Madagascar, Cameroon and in other Mission countries, and to support 
our Missionaries in their work. Your support is greatly needed. Envelopes 
“Mission Co-Op” can be found in the vestibule. On Saturday & Sunday, 
Feb. 10th & 11th, a second collection will be taken for repairs, renovations 
and needs of our parish. Donations in support of our parish community 
may also be made through our website. Thank you for your generosity! 

PASTRIES & COFFEE  

are served today after Masses in the parish hall by the Parish Choir; 
Feb. 12th by the Parish Committee; Feb. 19th by the Third Order of St. 
Francis. Thank you for your support and to the servers for their time.  

INCOME TAX RECEIPTS  
for donations given in the year 2022 were prepared and mailed by the 
Archdiocese of Toronto. You should receive it by mail on or before 
February 6th, 2023. Thank you for your generous contributions and 
support of both the Parish and the archdiocesan collections.  

SUNDAY OFFERING ENVELOPES  

The boxes are available for pick up in the parish hall. We encourage 
parishioners who do not have the Sunday offering envelopes to use them 
when making a donation to our parish. To request a box of envelopes, 
please contact the parish office by phone or e-mail.  

THE 31st WORLD DAY OF THE SICK – February 11 

The World Day of the Sick is celebrated every year on February 11th, 
liturgical memorial of Our Lady of Lourdes. On Saturday, February 11th, 
the sacrament of the sick will be distributed to the sick present in the 
church at the 5:30 pm Mass.  

DYNAMIC WOMEN OF FAITH CONFERENCE 

The 14th annual conference will take place on Saturday, March 25th , 2023 
from 9:00 am to 4:00 pm at The Old Mill (Old Mill subway station) in 
Toronto. Keynote Speakers: Thomas Cardinal Collins, Sr. Deirdre Byrne 
from Washington DC, Dr. Josephine Lombardi, Dorothy Pilarski & others. 
Early bird registration $65 (by February 14). Light lunch, free parking, door 
prizes! Details or to register: www.dynamicwomenfaith.com and posters 
on the bulletin boards. 

POPE FRANCI’S MESSAGE FOR THE DAY OF THE SICK   

 “Take care of him” – Compassion as a synodal exercise of healing.  

“Dear brothers and sisters! 
 Illness is part of our human condition. Yet, if illness is experienced in 
isolation and abandonment, unaccompanied by care and compassion, 
it can become inhumane. 
 When we go on a journey with others, it is not unusual for someone 
to feel sick, to have to stop because of fatigue or of some mishap 
along the way. It is precisely in such moments that we see how we are 
walking together: whether we are truly companions on the journey, or 
merely individuals on the same path, looking after our own interests 
and leaving others to “make do”. For this reason, on the thirty-first 
World Day of the Sick, as the whole Church journeys along the 
synodal path, I invite all of us to reflect on the fact that it is especially 
through the experience of vulnerability and illness that we can learn to 
walk together according to the style of God, which is closeness, 
compassion, and tenderness. 
 To the intercession of Mary, Health of the Sick, I entrust all of you 
who are ill; you who care for them in your families, or through your 
work, research and volunteer service; and those of you who are 
committed to weaving personal, ecclesial, and civic bonds of fraternity. 
To all, I impart my heartfelt blessing.” - Pope Francis 
 

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS 

Livestream: https://ststanislauskostkato.archtoronto.org 

DZISIAJ / TODAY – 5 lutego / February 2023 

9:30 am - Za ++ rodziców Stanisławę, Rocha, Helenę i Michała  
  - Maria i Jan Goździk 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For + Stanislaw Niewojt (3. anniv. of death) 
   - Krystyna Kruk with family  

WTOREK / TUESDAY – 7 lutego / February 

 7:00 pm - O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 
  dla Marii z okazji 35. urodzin – Mama Alicja  

ŚRODA / WEDNESDAY – 8 lutego / February 

10:00 am - Za ++ dziadków Antoniego i Antoninę Jagielski oraz za 
  zmarłych z rodziny Jelonek – Diane Zeppieri z rodziną 
 6:30 pm (Eng.) - The Divine Mercy Chaplet  
 7:00 pm (Eng.) - For + Kazimiera Figas-Klosiak – Daughter Alina 

CZWARTEK / THURSDAY – 9 lutego / February 

 6:30 pm - Koronka do Miłosierdzia Bożego  
 7:00 pm - Za + Mariana Goździka – Krystyna Marut   

PIĄTEK / FRIDAY – 10 lutego / February 

Św. Scholastyki, dziewicy / St. Scholastica, Virgin 
 7:00 pm - Za ++ Irenę Stankiewicz (5. rocz. śm.), Henry Tyler  
  i zmarłych z rodziny Stankiewicz i Bekus – Kazimierz Stankiewicz 

SOBOTA / SATURDAY – 11 lutego / February 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes / Our Lady of Lourdes, BVM 
 1:00 pm - Ślub: Margaret P. ZWOLINSKI & Daniel S. BOUFFARD 
 5:30 pm - Za + Dariusza Kołosowskiego (1. rocznica śmierci)  
  – Siostra Anna z mężem Ludwikiem 

6. NIEDZ. ZWYKŁA / SUN. IN ORDINARY TIME  – 12. 02.  

9:30 am - Za ++ Jana Pallesich i Jana Hasz – Rodzina Pallesich 
11:00 am - Za żyjących i zmarłych parafian i ofiarodawców  
12:30 pm (Eng.) - For + mother Ludwika Zimnicki – Bronia Zimnicki 
 

ZEBRANIA ORGANIZACJI PARAFIALNYCH 

- Towarzystwo Różańcowe: dzisiaj, 5 lutego, o godz. 10:30 

- Klub Seniora: śr., 8 lutego, o 10:00 Msza św. i następnie spotkanie. 

- Towarzystwo Imienia Jezus: niedziela, 12 lutego, o godz. 10:30.  

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
http://www.dynamicwomenfaith.com/
https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/

