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I czyt. Ez 37, 12–14 
II czyt. Rz 8, 8-11

Ref. Psalmu 130: „Bóg Zbawicielem, pełnym
miłosierdzia.” 

Ewangelia J 11, 1-45

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA

Bronisław PIKUS
Ludwika WERNER

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

KOŚCIÓŁ I BIURO PARAFIALNE

Kościół i biuro parafialne będą zamknięte do
odwołania. W nagłych sprawach, prosimy
dzwonić(416) 532-2822.

SAKRAMENT POJEDNANIA

Osoby, które chcą przystąpić do spowiedzi, proszone są
o skontaktowanie się z biurem parafialnym (416) 532-
2822, aby umówić się indywidualnie z księdzem.

MSZA ŚWIĘTA W INTERNECIE

W obecnej sytuacji, kiedy kościoły są zamknięte
można brać udział we Mszy św. online. Linki są na
stronie internetowej parafii www.kazimierz.org 
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-
polsku/ Po angielsku: https://saltandlighttv.org lub
https://dailytvmass.com/

ZASŁONIĘTY KRZYŻ– SYMBOL ŻALU 
I POKUTY GRZESZNIKA

Wielki Post to czas, w którym Kościół szczególną
uwagę zwraca na krzyż i dzieło zbawienia, jakiego na
nim dokonał Jezus Chrystus. W Wielkim Poście
konieczne było zasłanianie takiego wizerunku
(Chrystusa triumfującego), aby ułatwić wiernym
skupienie na męce Zbawiciela. Do dzisiaj, mimo, iż
Kościół zna figurę Chrystusa umęczonego, zachował
się zwyczaj zasłaniania krzyży od 5 Niedzieli
Wielkiego Postu do uczczenia Krzyża w Wielki Piątek.

Zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, jakim
grzesznik poddać się powinien, aby mu wolno było
znowu podnieść oczy na Majestat Boski, którego
Oblicze nieprawościami swymi niejako sobie
przysłonił; wyobraża sobie poniżenie Chrystusa,
zakrywające chwałę Jego Bóstwa i czyniące Go Żydom
zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w
zmartwychwstaniu, na kształt zasłony przedarte,
objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga
Wcielonego.

ZALECENIA KARDYNAŁA COLLINS’A 
ŚWIĘTA WIEKANOCNE

Zbliżamy się do najważniejszych świąt w Kościele
Katolickim. Ważne jest, aby w każdej parafii w
diecezji, uroczystości Wielkiego Tygodnia i
Wielkanocy przebiegały pomimo obecnie wymaganych
ograniczeń Z powodu pandemii liturgiczne
świętowanie tajemnic paschalnych Wielkiego
Tygodnia - Triduum i Wielkanocy będą obchodzone
bez fizycznego udziału wiernych. Następujące
instrukcje nakreślają, w jaki sposób należy odprawiać
te liturgie w Bazylice Katedralnej Św. Michała i we
wszystkich kościołach parafialnych w całej
Archidiecezji Toronto. 

NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela, 5 kwietnia 2020
W Bazylice Katedralnej św. Michała – Liturgia
Niedzieli Palmowej o godz. 10:00 będzie
transmitowana online, aby wierni mogli uczestniczyć w
domach. Liturgia rozpocznie się poświęceniem palm,
czytaniem Słowa Bożego, i uroczystym wejściem, ale
bez procesji. Rozdanie palm nastąpi w okresie
późniejszym. Proboszczowie parafii wraz z
wikariuszami będą sprawować liturgię Niedzieli
Palmowej według powyższych zaleceń.

MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA

Arcybiskup Toronto, Thomas Collins informuje
wszystkich wiernych, ze Msza św. Krzyżma będzie
transmitowana na żywo, we wtorek, 7 kwietnia 2020 r.
o godz. 10:00 z Bazyliki Katedralnej Św. Michała,
podczas której zostaną poświęcone oleje. Liturgia zna
trzy rodzaje olejów: olej chorych, olej katechumenów-
używany przy udzielaniu sakramentu chrztu oraz olej
krzyżma, który jest mieszaniną naturalnej oliwy lub
oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z
balsamem). Krzyżmo różni się od pozostałych olejów
swoim najszerszym zastosowaniem w Kościele i jest
szczególnie uroczyście poświęcane; używane jest przy
chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich, służy
też do namaszczania ołtarza i ścian kościoła.

LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU

Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020
Liturgia Wielkiego Czwartku rozpocznie się w
Bazylice Katedralnej św. Michała o godz. 19:00 i
będzie transmitowana na żywo, aby wierni mogli
zjednoczyć się na modlitwie w swoich domach.
Umycie nóg będzie pominięte. 



LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 
Pasja Męki Pańskiej w Bazylice Katedralnej św.
Michała rozpocznie się o godzinie 15:00 i będzie
transmitowana na żywo, aby wierni w modlitwie
zjednoczyli się w swoich domach. W nabożeństwie
obecni będą kapłani parafii katedralnej.
Zgodnie ze specjalnym dekretem Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca,
odmawiane będą specjalne modlitwy „za chorych,
zmarłych oraz za tych, którzy czują się zagubieni lub
przerażeni. ”

LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

Wigilia Paschalna - sobota, 11 kwietnia 2020 
Wigilia Paschalna rozpocznie się w Bazylice
Katedralnej św. Michała o godzinie 19:00 i będzie
transmitowana na żywo, aby wierni mogli jednoczyć
się w modlitwie. W liturgii Wigilii obecni będą kapłani
parafii katedralnej. W uroczystym początku Wigilii
światło ognia jest pomijane. Paschał ma być zapalony
w świątyni. Procesja ze świecą paschalną została
pominięta. Czuwanie będzie miało miejsce.
Odnowienie obietnic chrzcielnych zastąpi liturgię
chrztu. Rytuał chrztu św. i przyjmowania ochrzczonych
chrześcijan należy odłożyć na termin późniejszy.

PIELGRZYMKA DO WILNA

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę
zawiadamia, że pielgrzymka do Wilna została
odwołana.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO
KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ – OKRĘG

TORONTO

Koronawirus jest zagrożeniem dla nas wszystkich.
Wprowadzone restrykcje ograniczają nasze możliwości
i powodują, że wielu z nas, zwłaszcza osoby samotne,
potrzebują pomocy. Kongres Polonii Kanadyjskiej, w
porozumieniu z parafią św. Kazimierza w Toronto,
taką pomoc organizuje. 

Prosimy wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc
potrzebującym w zakupach i dowiezieniu żywności o
zgłaszanie się do koordynatorów akcji w Toronto i
okolicach telefonicznie: Juliusz Kirejczyk - tel. 416
358 6243, Iwona Kirejczyk - tel. 416 561 6242, lub
poprzez e-mail: jekirejczyk@gmail.com. Dodatkowy
kontakt: Aniela Gańczak - tel. 905 275 0523. Prosimy
tych, którzy tej pomocy potrzebują o zgłaszanie się
do parafii św. Kazimierza w Toronto - tel. 416 -532-
2822 lub koordynatorów.

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.04 – 30.04

Za śp. Romualda Wiszniewski - siostrzenica

INTENCJE MSZALNE ODPRAWIANE PEZEZ INTERNET
5. Niedziela Wielkiego Postu
Niedziela, 29 marca
9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę 

Matki Bożej dla dzieci - rodzice
11:00 1. Za śp. Zofię Dudek – córka Misia z rodziną

2. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla córki 
Stasi – mama Stefania
3. Za śp. Helenę i Jana Oktaba oraz Janinę i Karola 
Firczyk – Leokadia z rodziną
4. Za śp. Wiesława Boksa (7. rocznica) – żona z rodziną

PONIEDZIAŁEK, 30 marca 
19:00 1. Za śp. Czesława i jego rodziców - żona

2. Za śp. Sabinę i jej męża Steve'a Kosalka– rodzina 
Feldów
3. Za śp. Piotra Czajkowskiego – żona z dziećmi
4. Za śp. Antoniego Presz – syn Jan Antoni Presz
5. Za śp. Aleksandrę i Józefa Tutas – Halina
6. Za śp. Wojciecha Nykaza – znajomi z rodziną

WTOREK, 31 marca 
19:00 1. Za śp. Ryszarda Baruk - rodzina

2. Za śp. Bronisławę, Czesławę i Adama – rodzina
3. Za śp. Władysława Kasperek w 1. rocznicę - znajomi
4. Za śp. Antoniego Wrona - zona
5. O Boże błog. dla rodziny Peczar – Lidia i Cecylia 
Pelic

ŚRODA, 1 kwietnia
19:00 1. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Matki 

Najświętszej dla dzieci - mama
2. Za śp. Piotra Kubalę – mama
3. Za śp. Józefa Bielak – Eugenia Sereda
4. Intencje zbiorowe

CZWARTEK, 2 kwietnia
19:00 1. Za śp. Walerię i Piotra Galus – córka z rodziną

2. Za śp. Czesława Błońskiego – przyjaciele
3. Za śp. Danutę Barc – Maria Bardowska
4. Za śp. rodziców Annę i Michała Wołoszynów, brata 
ks. Stanisława i siostrę Zofię – syn i brat z rodziną
5. Za śp. Annę Czech – córki i wnuczki

PIĄTEK, 3 kwietnia
19:00 1. Za śp. braci Eugeniusza, Wacława, Jana i Romana, 

bratowe Danutę i Helenę– siostra i bratowa
2. Za śp. Krystynę Nalepę – Marianna Malec
3. Za śp. Stanisława Figiel
4. O zdrowie, opiekę Bożą i dary Ducha Św. dla syna 
Rafała, córki Ani z rodziną i Natalii - rodzice

SOBOTA, 4 kwietnia
19:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie F.D. Konopka - własna
2. Za śp. Teresę Swiderską – Zofia Rogalska
3. Za śp. Antoninę i Mieczysława Kowalskich
4. Za śp. Czesława - znajomi

Niedziela Palmowa, Niedziela, 5 kwietnia
9:30 1. Za śp. Aleksandrę i Tomasza Dlugosz - rodzina

2. Za Parafian
11:00 1. W intencji członków Towarzystwa Różańca Św.

2. Za śp. Stanisława Zabielskiego – żona i dzieci z 
rodzinami
3. Za śp. syna Norberta Gromysz, rodziców Stefanię i 
Józefa oraz brata Józefa Zabielskich - Jadwiga
4. Dziękcz. z prośbą o Boże błog. dla Joli i Bogdana 
Sakowskich i ich dzieci w rocznicę ślubu - mama


