
Czwarta Niedziela Wielkanocna 

12 maja 2019 

I czyt. Dz 13:14, 43-52 

II czyt. Ap 7:9, 14-17 

Ref. Psalmu 100: „My ludem Pana i Jego owcami.” 

Ewangelia: J 10:27-30 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
Philip LAFFORGUE MANIS 

 

W minionych tygodniach odeszli do Boga: 
Adolfina SCHMITT 

Edward WOJTASIK 

Maria MOCARSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 

 

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako 

Niedziela Dobrego Pasterza. Ma ona wyjątkowy wymiar 

duszpasterski. Próbujemy w szczególny sposób przyjrzeć się 

Chrystusowi jako najlepszemu Pasterzowi swojej Owczarni - 

Pasterzowi, który nie tylko opiekuje się i chroni swoje owce, 

ale poszukuje tych, które zaginęły. Dobry Pasterz jest wzorem 

dla każdego kapłana, który każdego dnia jak Chrystus ma 

opiekować się powierzoną sobie owczarnią - wspólnotą 

parafialną, grupą modlitewną czy jakąkolwiek inną grupą 

wymagającą pasterskiej troski. Dzisiaj w całym Kościele 

obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o powołania do 

życia zakonnego i konsekrowanego. Modlitwa o nowe 

powołania kapłańskie i konsekrowane jest obowiązkiem 

każdego wierzącego. Powołanie to jest przede wszystkim 

darem Bożej łaski. Jest to dar Boga dla całej społeczności ludu 

Bożego, dla nas wszystkich. Powołanie jest wielką tajemnicą 

Boga, który wzywa tego, kogo On chce. Popatrzcie jaką 

miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 J 3:1) „Ja jestem 

dobrym pasterzem.” Dobry pasterz oddaje życie swoje za 

owce jak mówi św. Jan. 
 

Z okazji Dnia Matki składamy naszym Mamom wyrazy 

wdzięczności, za macierzyństwo, okazywaną miłość i 

przekazywanie wartości życiowych tak bardzo potrzebnych do 

samodzielnego życia. Dziękujemy i życzymy Im dużo 

pociechy z dzieci, radości i zadowolenia w życiu osobistym 

dziś i na każdy dzień. Niech dobry Bóg wynagradza Waszą 

miłość i poświęcenie. Szczęść Boże! 
 

WYDARZENIA PARAFIALNE 
 

Dzisiaj o godz. 14:00 w sali parafialnej odbędzie się 

akademia z okazji Dnia Matki, na którą zapraszają dzieci i 

nauczyciele z Polskiej Szkoły im. św. Kazimierza. 

 

Dzisiaj, Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im św. 

Kazimierza zaprasza na kawę, pączki i ciasto domowego 

wypieku. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 13 maja o godz. 18:00, w naszym kościele 

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału 

w którym serdecznie zapraszamy. W programie procesja 

światła; Różaniec Fatimski i Msza św. Podczas Mszy św. o 

godz. 19:00 będziemy się modlić w intecjach rodzin, których 

domy nawiedziła figurka M.B. Fatimskiej: S. Kopec & M. 

Zarzycka.  Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
 

NAWIEDZENIE FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Informujemy o trwającej peregrynacji (nawiedzenie w 

domach) Figury Matki Bożej Fatimskiej, która nawiedza 

nasze domy. Zgłoszenia w zakrystii.  
 

GRUPY PARAFIALNE 
 

Młodzież universytecka/college i starsza – w czwartek, 16 

maja, o godz. 20:30 w sali Rycerzy Kolumba. 
 

SPOTKANIA DLA MATEK 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy na spotkanie dla 

matek, w środę, 15 maja, 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 Matek 

odbywają się już w 40. parafiach Archidiecezji Toronto. 

Zapraszamy! 
 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Pierwsza Komunia Święta przypada 19 maja. Prosimy 

parafian uczestniczących zwykle we Mszy św. o godz. 13:00 o 

wzięcie pod uwagę, że uroczystość ta zgromadzi licznie 

rodziny i gości dzieci przystępujących do komunii. Prosimy o 

udostępnienie ławek dla uczestników i dziękujemy za 

zrozumienie. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

W niedzielę, 26 maja 2019 r., o godz. 11:00 zostanie 

odprawiona uroczysta Msza św. w intencji małżeństw 

obchodzących swoje jubileusze. Małżonkowie, którzy pragną 

wziąć udział w jubileuszowej uroczystości, proszeni są o 

kontakt z naszym biurem. Pary małżeńskie, które obchodzą w 

tym roku okrągły jubileusz (10, 25, 50, 60 lub 70-cio lecie) i 

chciałyby zamówić Błogosławieństwo Papieskie w cenie $50, 

proszone są o kontakt z biurem parafialnym. 
 

PIKNIK PARAFIALNY 
 

Z okazji Roku Jubileuszowego serdecznie zapraszamy na 

Piknik Parafialny, 2 czerwca 2019 r., w Parku Ignacego 

Paderewskiego, 9700 Hwy 27, Vaughan, (5 km na północ od 

HWY 7), od godz. 9:00 do 21:00. Dobra muzyka (zespół 

Polanie), polska kuchnia i loteria. Wstęp $10, dzieci do 12 

roku wstęp za darmo. Możliwość dojazdu autobusem z parafii 

w cenie $15. Wyjazd z parafii o godz. 10:00, wyjazd z parku o 

godz. 18:00. 
 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 

W związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu 

Europejskiego, w polskim konsulacie w Toronto został 

utworzony okręg wyborczy, w którym odbędzie się głosowanie 

25 maja 2019 r. Aby brać udział w głosowaniu wymagana jest 

wcześniejsza rejestracja na listę do głosowania. Rejestracji 

można już dokonywać od 30 kwietnia przez internet, 

telefonicznie lub osobiście w konsulacie. Jeżeli ktokolwiek 

będzie potrzebował pomocy przy rejestracji na listę wyborczą, 

 



w niedziele 12 i 19 maja w sali parafialnej będą wolontariusze, 

którzy będą pomagać w rejestracji przez internet. Osoby 

zainteresowane, proszone są o przyniesienie polskiego 

paszportu, numeru PESEL i adresu zamieszkania 
 

70-LECIE SZKOŁY POLSKIEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA 
 

Szkoła Polska im. Św. Kazimierza obchodzi w tym roku 70-

lecie. Serdecznie zapraszamy absolwentów oraz wszystkich 

zainteresowanych na uroczyste obchody, w sobotę, 8 czerwca o 

godz. 14:00. W programie Msza św., akademia, obiad, 

możliwość odwiedzenia klas. Zbieramy rownież zdjęcia i 

pamiątki, aby stworzyć wystawę. Bilety $40. Kontakt: 

henryka.sredzinski@tsdsb.org 647-678-4659, Magda 416-457-

8199, biuro parafialne 416-532-2822 
 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 
 

Po raz kolejny w Kanadzie zapraszamy wszystkich do wzięcia 

udziału w Rekolekcjach Ignacjańskich – Fundament, I Tydzien, 

II Tydzien, III Tydzien oraz IV Tydzien w połączeniu z 

doświadczeniem Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje, pod 

patronatem parafii Św. Maximilliana Kolbe, odbędą się w 

dniach od 30 czerwca do 7 lipca 2019 r. w Ośrodku Mount 

Mary Retreat Centre, Ancaster, Ontario. Poprowadzi je o. 

Pawel Sawiak SJ oraz o. Bartoszem Ponichtera SJ wraz z 

zespołem wokalno - ewangelizacyjnym “Mocni w Duchu” z 

Polski. http://www.mocni.jezuici.pl/ Koszt ośmiodniowych 

rekolekcji wynosi $620 od osoby, w tym wliczone są posiłki i 

noclegi w ośrodku rekolekcyjnym. Ilość miejsc ograniczona.  
 

WAKACJE Z BOGIEM NA ONTARYJSKICH 

KASZUBACH 
 

Wakacje z Bogiem dla dzieci z naszej parafii w wieku od 7 

do 14 lat, na ontaryjskich Kaszubach, odbędą się od 12 do 

22 sierpnia 2019 r. Zapraszamy na wspaniałe wakacje 

organizowane przez parafię św. Kazimierza już od 15 lat, w 

pięknie położonym ośrodku harcerskim Karpaty, nad jeziorem 

koło Barry’s Bay ~350 km, na północny wschód od Toronto. 

W tym roku pobyt pod duchową opieką O. Pawła Nyrka i 

opiekunów/młodzieży uniwersyteckiej z naszej parafii. Cena 

$500; drugie dziecko $450; trzecie dziecko $250. 

Potrzebujemy też wolontariuszy/ekipę rodziców do kuchni. 

Więcej informacji i formy rejestracyjne w biurze parafialnym 

(416) 532-2822.  
 

PIELGRZYMKA FO FATIMY 
 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de 

Compostela od 16-26 września 2019 (11 dni). pod duchowym 

przewodnictwem O. Proboszcza Wojciecha Kurzydło. Polimex 

(905) 238-6693. www.polimex.com  
 

INTENCJA MSZY ŚW. W RADIU RODZINA 
 

Informujemy grupy parafialne i osoby indiwidualne o 

możliwości zamówienia intencji Mszy św., która jest 

transmitowna w Radiu Rodzina w drugą niedzielę miesiąca, 10 

lutego, o godz. 11:00. Ofiara wynosi $370. Zgłoszenia w biurze 
parafialnym. 
 

MSZA SWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

1V – 30 V - Za śp. Irenę Grodecką 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Rodziców Andrzeja i Marę Bugaj - rodzina 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Wielkanocna, 12 maja 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 O zdrowie i Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę Matki 

Najświetszej dla dzieci i wnuków - dziadkowie 

11:00 Za parafian 

13:00 1. Za śp. Stanisławę Pawłowską (31. rocznica) – mąż i dzieci 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Sylwi i Jakuba z okazji 5. rocz. 

ślubu 
18:30 Nieszpory 

19:00 1. Za śp. Eugeniusza i Leokadię Banaszek oraz Jarka i 

Stanisława Modlińskich – rodzina Modlińskich 

 2. Za śp. Helenę Kurosad – córka Grażyna 

PONIEDZIAŁEK, 13 maja – N.M.P. Fatimskiej 

8:00 1. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

 2. Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej o światło 

Ducha Św. dla naszych kapłanów i kapłanów całego świata – 

Tekla Ziółkowska 
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 

rodziny Barnaś - własna 

 2. Za śp. dzieci Annę i Małgorzatę – mama Maria 

WTOREK, 14 maja – św. Macieja Apostoła 

8:00 Za śp. Kazimierza Łącz – Eugenia Wolański 
18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 1. Za śp. Bronisławę i Stanisława Niedzielski oraz rodzeństwo 

Zofię i Jana – brat i syn z rodziną 

 2. O rychłą beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 

Rycerze Kolumba 

ŚRODA, 15 maja – św. Izydora Oracza 

8:00 1. Za śp. rodziców Zofię i Stanisława i brata Wiesława 

Ostrowskich – córka i siostra 

 2. Za śp. Zofię i Marcina Piersiak – córka z rodziną 

 3. Za śp. rodziców, brata, bratową i wujka Sztrajt – rodzina 

Sztrajt 
18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 16 maja – św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika 

8:00 Za śp. siostry Jadwigę i Marię Sadkowski, braci Bolesława, 

Antoniego, Jana i Wtolda Sadkowski - Teresa 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 1. Za śp. Zofię i Władyslawa Brączek - córka i syn 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla dzieci i wnuków – mama i babcia 

 3. Za śp. Stefanię i Czesława Blaszyk – Elżbieta Świst z rodziną 

PIĄTEK, 17 maja 

8:00 Za śp. Kazimierza Łącz – Tad i Eugenia Wolanski 
18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 1. Za śp. rodziców Katarzynę i Stanisława Jankowskich i 

Antoniego Pieróg – Wiesława i Wiesław Jankowscy  

 2. Za śp. męża Juliana Skowronek i rodziców Agnieszkę i  

 Sebastiana – żona i synowa 

 3. Za śp. Irenę Leśniak – Stanisława Bomersbach 

SOBOTA, 18 maja – św. Jana I, papieża i męczennika 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Marii i Tadeusza Murzydło z 

rodziną – własna 

 2. Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Św. i powrót do Boga 

dla Ewy i jej córek w dniu urodzin oraz potrzebne łaski dla syna 

z rodziną - mama 
18:00 Nabożeństwo majowe 

19:00 1. Za śp. Sabinę i Stanisława oraz zmarłych z rodzin 

Rakowskich, Kamińskich, Olszewskich, Sejnowskich i 

Kirejczyk - Alina 

 2. Za śp. Jarosława Leżoń (12. rocznica) – żona i syn 

 3. Za śp. Jerzego Rucińskiego – Danuta Dudek z córkami 

5. Niedziela Wielkanocna, 19 maja 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego 

9:30 I Komunia Święta  

11:00 Za parafian 

13:00 I Komunia Święta 
18:30 Nieszpory 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla siostry 

Romualdy z ok. urodzin – siostry z rodzinami 
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