
Druga Niedziela Wielkanocna 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

19 kwietnia 2020 

I czyt. Dz 2:42-47 
II czyt. 1 P 1:3-9 

Ref. Psalmu 118: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.”  

Ewangelia J 20:19-31 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA 
 

Jadwiga JUCHNIEWICZ 

Józef MIKLUSZKA 

Helena GRYLAK 

Jan SŁOWIK 
Wieczny odpoczynek racz im Panie ... 

 

Przeżywamy dzisiaj Drugą Niedzielę Wielkanocną, która 

jest także Świętem Miłosierdzia Bożego. Świat bardzo 

potrzebuje Bożego miłosierdzia, dlatego wykorzystajmy ten 

dzień również na modlitwę za nas samych i naszych bliskich. 

Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego wobec 

Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub 

przechowywanego w tabernakulum możemy także uzyskać 

odpust zupełny na zwykłych warunkach. (Są nimi: stan łaski 

uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby 

powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w 

intencjach Ojca Świętego.) Odpust ten możemy ofiarować za 

siebie lub też za kogoś ze zmarłych. Niedziela dzisiejsza 

rozpoczyna również TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA. 

Pamiętajmy, zatem o praktykowaniu uczynków miłosierdzia, 

abyśmy sami mogli go doświadczać. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

TV PARAFIALNA http://kazimierz.click2stream.com/ 
 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zostanie odprawione 

dzisiaj o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy!  
 

ZALECENIA KARDYNAŁA COLLINS’A  

W ZWIĄZKU  

Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 
 

Na czas epidemii koronawirusa COVID-19, Kardynał Collins 

wprowadził następujące zasady we wszystkich parafiach, 

misjach i ośrodkach duszpasterskich w całej Archidiecezji 

Toronto: 
 

Msza święta - Wszystkie Msze św. publiczne są odwołane, 

zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy. Kapłani 

archidiecezji odprawią codziennie Mszę św. w intencji 

wiernych. Nasi kapłani odprawiają Msze św. w tygodniu o 

godz. 19:00 w intencjach wymienionych w biuletynie.  
 

Wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem 

transmisji na żywo, która jest odprawiana codziennie o godz. 

7:30 a.m. w Bazylice Katedralnej św. Michała. Msza św., 

Różaniec i Anioł Pański będą również dostępne na kanale 

Archidiecezji Toronto dla tych, którzy nie mogą dołączyć o 

7:30 a.m. Msze św. są transmitowane z naszej parafii za 

pośrednictwem telewizji parafialnej www.kazimierz.org o 

godz. 19:00. Prosimy o wcześniejsze logowanie sie na stronę 

parafialną w celu uniknięcia zamrożeń obrazu. 
 

 

 

 

NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ W INTENCJI 

ZAKOŃCZENIA PANDEMII BĘDZIEMY ODMAWIAĆ  

OD PONIEDZIAŁKU, 20 KWIETNIA 2020  

O GODZ. 7:00, 13:00 & 19:45. 
 

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia 

z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, 

kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną 

łaskę, ten ją otrzyma. Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą 

zostało opisane przez bł. Bartola Longa. 
 

Jak odmawiać nowennę pompejańską? 
 

Przez 54 dni odmawiamy codziennie 15 tajemnic różańca 

modląc się w jednej intencji oraz dodając do „standardowych” 

modlitw różańca kilka krótkich modlitw początkowych i 

końcowych. Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w 

kalendarzu dni rozpoczęcia i zakończenia nowenny wraz z 

dniami przejścia części błagalnej (pierwsze 27 dni) w 

dziękczynną (drugie 27 dni). 
 

Nowenna pompejańska opiera się na różańcu. 
 

Różaniec składa się z trzech części (radosna, bolesna, 

chwalebna). Tajemnice światła są dowolne. 

Z kolei każda tajemnica to jedna dziesiątka różańca. Tajemnice 

te rozważamy modląc się na danej dziesiątce. Tak więc 3 

części różańca x 5 tajemnic daje 15 dziesiątek do odmówienia 

codziennie w nowennie pompejańskiej. 

Po skończeniu różańca modlimy się krótką modlitwą (błagalną 

lub dziękczynną – zobacz niżej). Wystarczy tę modlitwę 

odmówić raz na dzień, na końcu różańca. Na samym końcu 

modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz trzy razy z 

ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl 

się za nami!” 
 

Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej – modlimy się tą 

modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny. 
 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako 

nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, 

z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być 

przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko 

Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez 

upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach 

wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen. 
 

Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej – modlimy 

się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny. 
 

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie 

poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć 

Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy 

Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. 

Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi 

wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do 

Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie 

obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z 

zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział 

jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie 

stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen. 
 

NABOŻEŃSTWA W MAJU 
 

W maju przypadają pierwsza sobota miesiąca – dzień 

poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo o godz. 

18:00 i pierwszy piątek miesiaca. Wizyta u chorych tylko w 

nagłych przypadkach. 
 

http://www.kazimierz.org/
http://bartolo-longo.pl/


SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Wspólne celebrowanie Sakramentu Pojednania jest w tej chwili 

zawieszone. Osoby, które chcą wyspowiadać się, proszone są o 

kontakt telefoniczny z biurem parafialnym, zostawiając swoje 

imię i nazwisko oraz numer telefonu. Sakrament należy 

sprawować nie w konfesjonale, ale w innym miejscu, w którym 

można zapewnić poufność i zachować odległość wymaganą 

przez służbę zdrowia. 
 

DZIEŃ MODLITW ZA EMIGRACJĘ 
 

3 maja zapraszamy o godz. 18:00 na nabożeństwo z okazji dnia 

modlitw za emigrację zakończone apelem jasnogórskim. 
 

DUCHOWE PRZYGOTOWANIE PRZED 100. ROCZNICĄ 

URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 
 

W sobotę, 9 maja rozpoczniemy duchowe przygotowanie przed 

100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Serdecznie dziękujemy Edwardowi Milewski za pomalowanie 

klas Polskiej Szkoły. 
 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Intencje Mszy świetych zbiorowych w pierwszą i trzecią środę 

miesiąca można zamawiać wysyłając email na adres parafii 

parafia@kazimierz.org. Ofiary Mszy św. są dowolne (co łaska) 

i można je złożyć w kopertce wrzucając do skrzynki na listy 

przy wejściu do biura parafialnego. 
 

ALBUM PARAFIALNY 
 

Album parafialny jest już gotowy. Parafianie, którzy chcieliby 

otrzymać album, proszeni są o kontakt z Kasią Pliszką (416) 

717-2332. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

kontakt z biurem parafialnym. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym (416) 532-2822. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Wielki Piątek – $1135 

Kwiaty – $110 

ShareLife - $315 

Renowacja – $1505 

Niedziela – $3125 

Wielkanoc - $5180 
 

OFIARY NA KOŚCIÓŁ 
 

Dziękujemy za wsparcie materialne składane na parafię. Ofiary 

można składać w biurze parafialnym wrzucając do skrytki na 
listy umieszczonej w ścianie przy schodach, wysłać pocztą lub 

przelewem bankowym. 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.04 – 30.04 
 

Za śp. Romualda Wiszniewski - siostrzenica 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 

9:30 1. W intencji Bogu wiadomej 

 2. Za śp. syna Michała Kic - rodzina 

11:00 1. Za Parafian 

 2. W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

13:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w rodzinie Heleny i 

Józefa Idzik – własna 

 2. Za śp. Adelę Bobro – córka z rodziną 
15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego  

PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia – św. Agnieszki z Montepulciano 
7:00 Nowenna Pompejańska 

13:00 Nowenna pompejańska 

19:00  1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo – Stefania Dubiel 

 2. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie dla Hoyee i  

 Andrew Krupowicz z prośbą o zdrowie dla ich syna Felixa –  

 Krystyna Krupowicz-Pietrzyk 

 3. Za śp. Bronisławę Rupert – rodzina 

 4. Za śp. Marię Stokłosę – rodzina i przyjaciele 
19:45 Nowenna pompejańska 

WTOREK, 21 kwietnia – św. Anzelma, bp i Doktora Kościoła 
7:00 Nowenna Pompejańska 

13:00 Nowenna pompejańska 

19:00 1. Za śp. Kazimierza Łącz – rodzina Wódz 

 2. Za śp. Agnieszkę Leszczyńską - mama 

 3. Za śp. mamę Danutę i babcię Annę Benewiat – córka z 

rodziną 
19:45 Nowenna pompejańska 

ŚRODA, 22 kwietnia 
7:00 Nowenna Pompejańska 
13:00 Nowenna pompejańska 

19:00 1. Za śp. Jacka Motasa – rodziny Głuszaków i Piekarskich 

 2. Za śp. Czesławę Montowską – córka z rodziną 

 3. Za śp. Stanisława Kamińskiego - Krystyna 
19:45 Nowenna pompejańska 

CZWARTEK, 23 kwietnia – św. Wojciecha, biskupa i męczennika 
7:00 Nowenna Pompejańska 

13:00 Nowenna pompejańska 

19:00 1. Za śp. dziadków z obu stron - rodzina 

 2. Za śp. Daniela Szupert (4. rocznica) – żona z dziećmi 

 3. Za śp. Janinę Kasprzak – Cecylia Pelic z rodziną 

 4. Za śp. rodziców z obu stron – dzieci 
19:45 Nowenna pompejańska 

PIĄTEK, 24 kwietnia  
7:00 Nowenna Pompejańska 

13:00 Nowenna pompejańska 

19:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla rodzin Kos, Biel, Lipiec, 

Młodzińskich, Kubickich i Paruch – Regina  

 2. Za śp. Danutę Shuper - przyjaciele 

 3. Za śp. braci z rodzin Ostrowskich i Halas – siostra i bratowa 

 4. Za śp. Janinę i Władysława Ruchalskich – Halina z rodziną 
19:45 Nowenna pompejańska 

SOBOTA, 25 kwietnia 
7:00 Nowenna Pompejańska 

13:00 Nowenna pompejańska 

19:00 1. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o zdrowie 

duszy i ciała w rodzinie – mama i babcia Bożena Rupik 

 2. Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 

 3. Za śp. Roberta Chmiela - żona 

 4. Dziękczynna za dar rodziny, szczególnie naszych dzieci, z 

prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., światłość Ducha Św. i 

opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  
19:45 Nowenna pompejańska 

3. Niedziela Wielkanocna, 26 kwietnia 
7:00 Nowenna Pompejańska 

9:30 1. Za śp. Marię i Stanley’a Strycharz – son, daughter & family 

 2. Za śp. Annę i Walentego Kołtaś – córka z rodziną 

11:00 1. Za Parafian 

 2. Dziękczynna za dar życia Michała z prośbą o dar rozeznania 

drogi życiowej – mama 
12:00 Nowenna Pompejańska 

13:00 1. Za śp. Urszulę Roman (2. rocznica) - mama 

 2. Za śp. babcie, dziadków i wujka Stefana Masternak – rodzina 

Masternak 
14:00 Nowenna pompejańska 

mailto:parafia@kazimierz.org

