
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
14 czerwca 2020 

I czyt. Pwt 8:2-3, 14-16 
II czyt. 1 Kor 10:16-17 

Ref. Psalmu 147: „Kościele święty, chwal swojego Pana.”  
Ewangelia: J 6:51-58 

 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 

Julia PLISZKA 
Victoria PLISZKA 

 

W minionym tygodniu odeszła do Boga: 
Klaudia Ela NAPORA-AMARAL 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 
 

UROCZYSTOŚĆ NJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA 

 

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
potocznie zwaną Bożym Ciałem (w Kanadzie obchodzona 
jest w niedzielę) wspomina się Ostatnią Wieczerzę i 
przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. 
Pamiątkę tego wydarzenia Kościół obchodzi także w Wielki 
Czwartek. Boże Ciało jest okazją do dziękczynienia i 
radosnego manifestowania swojej wiary w realną obecność 
Chrystusa w Eucharystii. Dlatego nieodłącznym elementem 
uroczystości jest procesja ulicami miasta.  
Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest obchodzona na 
zakończenie oktawy Bożego Ciała, czyli w piątek osiem dni po 
Bożym Ciele. 
 

Zachęcamy do udziału we Mszy św. o godz. 11:00, a następnie 
do udziału w Nabożeństwie Eucharystycznym, w czasie 
którego uczcimy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
Zachęcamy także, aby przygotować dekoracje domów na ten 
dzień. 
 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 
JEZUSOWEGO – 19 CZERWCA 

 

Święto ku czci Serca Jezusowego zostało ustanowione przez 
papieża Klemensa XIII w XVII wieku. Na jego powstanie 
ogromny wpływ mieli biskupi polscy. Początkowo uroczystość 
miała charakter lokalny – zatwierdzona była tylko dla Rzymu i 
Polski. Treścią święta jest miłość Chrystusa dla rodzaju 
ludzkiego, będąca źródłem ustanowienia najświętszego 
Sakramentu. Dlatego też uroczystość obchodzi się w piątek po 
oktawie Bożego Ciała. W tekstach Mszy Świętej głównym 
przedmiotem adoracji jest serce Jezusa jako źródło wszelkiej 
miłości. 
 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA W TELEWIZJI 
PARAFIALNEJ www.kazimierz.org i YouTube  

 

Parafia św. Kazimierza w Toronto 
 

Msze św. w tygodniu – 8:00 i 19:00 
Nabożeństwo czerwcowe – 18:30  
Różaniec - po wieczornych Mszach św. 
 

Bazylika Katedralna św. Michała 
https://youtu.be/WTvQoWYn_Yg  

 

Msza św., Różaniec i Anioł Pański – 7:30 
 
 
 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do następujących 
katechetów, którzy przez cały rok bezinteresownie nauczali 
lekcji religii w naszej wspólnocie parafialnej: o. Piotra Dudka, 
s. Weroniki Marońskiej, Ireny Albinowskiej, Małgorzaty 
Rybak, Elżbiety Czajkowskiej, Małgorzaty Bembenek i Magdy 
Waligóry. Za poświęcony czas, świadectwo wiary oraz 
bezinteresowną posługę składamy Wam wielkie Bóg zapłać! 
 

Serdecznie dziękujemy również nauczycielom Polskiej 
Szkoły im. Św. Kazimierza za nauczanie w roku szkolnym 
2019/2020: Małgorzacie Rybak, Wiktorii Zegarowicz, 
Małgorzacie Dziekoński, asystentce Marcie Kalita i 
kordynatorowi nauczycieli Henryce Średziński. Życzymy 
pogodnych i bezpiecznych wakacji. 
 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW 
 

Otwarcie kościołów nastąpi w dniu 14 czerwca. W niedzielę 
(14 czerwca), w poniedziałek (15 czerwca) i we wtorek (16 
czerwca), kościoły mogą być otwarte tylko w celu prywatnej 
modlitwy z możliwością adorowania Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie.  
W zwiazku z powyższym, kościół św. Kazimierza będzie 
otwarty w niedzielę (14 czerwca) od godz. 15:00 do 18:00, w 
poniedziałek i wtorek godzinę po zakończeniu porannej i 
wieczornej Mszy św. Od środy (17 czerwca) Msze św. 
zostaną wznowione. W niedzielę (21 czerwca) Msze św. będą 
sprawowane według planu niedzielnego z przed pandemii 
COVID-19. Ponadto kapłani odprawiają codziennie Msze św. 
łącząc się z wiernymi przez telewizję parafialną 
www.kazimierz.org i kanał You Tube. 
 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE PODCZAS 
PANDEMII 

 

• Wierni mogą zapełnić 30% pojemności budynku 
• Osoby chore, które mają gorączkę lub pozytywny test na 

Covid19, powinny zostać w domu 
• Noszenie maseczki i rękawiczek jest zalecane 
• Zachowanie odstępu 6ft (2 metrów) w ławkach między 

indywidualnymi osobami jest wymagane 
• Zalecane jest przychodzenie na Msze św. wszystkich osób 

zamieszkałych pod jednym adresem, gdyż te osoby mogą 
siedzieć razem  

• Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne z tylu kościoła 
• Woda święcona, śpiewniki i modlitewniki nie będą 

dostępne 
• Oprawa muzyczna Mszy św. będzie prowadzona przez 

organistę/organistkę bez udzialu wiernych 
• Znak pokoju można przekazać tylko przez skinięcie głowy 
• Komunia św. (podczas pandemii)  będzie rozdawana tylko 

na rękę  
• Osoby przystępujące do Komunii Św. muszą zachować 

odstęp 6ft (2 metrów)  
• Ofiary na niedzielną Mszę św. można składać do 

koszyków umieszczonych z tyłu kościoła przy drzwiach 
• Ławki w kościele będą dezynfekowane po każdej Mszy 

św. 
• Do kościoła wchodzimy głównym wejściem, a 

wychodzimy wyjściem bocznym od ulicy Garden i 
wyjściem dla osób niepełnosprawnych 

 
 
 
 
 

http://www.kazimierz.org/
https://youtu.be/WTvQoWYn_Yg
http://www.kazimierz.org/


WOLONTARIUSZE 
 

Potrzebni są wolontariusze do dezynfekcji ławek po każdej 
Mszy św. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym (416) 532-
2822. 
 

SAKRAMENTY SWIĘTE 
 

Chrzest św. jest dozwolony tylko po Mszy św. w obecności 
nie więcej niż 10 osób. 
 

Pogrzeby mogą mieć miejsce w kościele w obecności nie 
więcej niż 10 osób. 
 

Sakrament Małżeństwa – Śluby mogą mieć miejsce w 
obecności nie więcej niż 10 osób. W tych okolicznościach 
można wystąpić o odroczenie ślubu, ale jeśli zostanie to 
przyznane, może zajść potrzeba zmiany wymogów 
kanonicznych. 
 

MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Intencje Mszy świetych zbiorowych w pierwszą i trzecią środę 
miesiąca można zamawiać wysyłając email na adres parafii 
parafia@kazimierz.org. Msze św. za są dowolne (co łaska) i 
można je złożyć w kopertce wrzucając do skrzynki na listy 
przy wejściu do biura parafialnego. 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne jest zamkniete dla interesantow, ale można 
dzwonić (416) 532-2822 lub wysłać email 
parafia@kazimierz.org.  
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

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 dyskretność i zachować odległość wymaganą przez 
służbę zdrowia. 
 

WYBORY PREZYDENCKIE 
 

Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. Żeby zagłosować 
za granicą, musisz być wpisany do spisu wyborców 
sporządzanego przez konsula dla danego obwodu głosowania. 
Zachęcamy do samodzielnego zgłaszania się poprzez 
korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU 
REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: 
https://ewybory.msz.gov.pl/ do 15 czerwca włącznie. W 
Kanadzie głosować będzie można tylko korespondencyjnie. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela - $3030; ShareLife - $335; Renowacja - $135; Cele 
Duszpasterskie Ojca Św. - $85 
 

Dziękujemy za wsparcie materialne naszej parafii. Ofiary 
można składać w biurze parafialnym wrzucając do skrytki na 
listy, umieszczonej w ścianie przy schodach, wysłać pocztą lub 
przelewem bankowym. Parafianie, którzy chcieliby 
otrzymać kopertki na niedzielną ofiarę, proszeni są o 
kontakt z biurem parafialnym, a my prześlemy kopertki 
pocztą. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 01.06-30.06 
 

Za śp. Reginę Wiszniewską– córka 
 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Niedziela, 14 czerwca 
9:30 1. Za śp. Adelinę Martins i Antonio Rosendo – Dina 
 2. W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 
11:00 1. Za Parafian 
 2. O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy Dzidki - rodzina 
12:00 Nabożeństwo Eucharystyczne z okazji Uroczystości Bożego Ciała 
13:00 1. Za śp. rodziców Genowefę i Juliana Cwalinów, siostry 

Danutę, Halinę i szwagra Wiktora – córka z rodziną 
 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej w 

rodzinach Kupiec i Salwador 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Różaniec 
PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca 
8:00 Za śp. męża Mariana Tkaczuk – żona z rodziną 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00  1. Za śp. Tadeusza Kurleto (5. rocznica) – siostra i szwagier 
 2. Za śp. Henryka Sołodko – córka z rodziną 
19:45 Różaniec 
WTOREK, 16 czerwca  
8:00 1. Za śp. Jadwigę Kubik – przyjaciele 
 2. Za śp. Jarosława Molgę – siostry z rodzinami  
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00 1. Za śp. z rodzin Holyńskich, Skibińkich, Buczkowskich i 

Kondziołka – K.H. Skibiński 
 2. Za śp Władysławę i Józefa Boksa – Maria Boksa 
19:45 Różaniec 
ŚRODA, 17 czerwca – św. Brata Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Piotra, 

Sary, Kacperka i Feliksa Jankowskich – Wiesława i 
Wiesław Jankowscy 

 2. Dziękczynna z prośbąo wypełnienie woli Bożej w życiu 
dla Szymona z okazji urodzin - mama 

18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00 Msza Święta Zbiorowa 
19:45 Różaniec 
CZWARTEK, 18 czerwca 
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla mamy Władysławy – dzieci i 

wnuki 
 2. Za śp. Annę Iglar 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00 Za śp. Katarzynę Szmołda i braci Andrzeja, Wojciecha i 

Szymona – Aniela Warjas 
19:45 Różaniec 
PIĄTEK, 19 czerwca – Najświętszego Serca Pana Jezusa 
8:00 Za śp. Elżbietę Marka i Piotra Włodarskich – rodzina i 

przyjaciele 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00 1. Za śp. Marię i Józefa Zębik, mamę Agnieszkę i zmarłych 

z rodziny Zębik – córki z rodzinami 
 2. Za śp. Piotra Kiens (3. rocznica) – żona i dzieci 
19:45 Różaniec 
SOBOTA, 20 czerwca 
8:00 Dziękczynna Bogu za dar Róży Różańcowej z prośbą o dar 

pokory i jedności w umiłowaniu Niepokalanego Serca Maryi 
– Róża Różańcowa 

18: 30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla 

Jolanty, Marcina i ich dzieci Alusia, Emilki i Melani - mama 
19:45 Różaniec 
Dwunasta Niedziela Zwykła 
Niedziela, 21 czerwca 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Miłosierdzia Bożego 
9:30 Za śp. Zofię Dudek – rodzina Milewskich 
11:00 Za Parafian 
13:00 Za zmarłych z rodzin Zelskich i Nowaków - rodzina 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
19:00 Za śp. Mariannę Jabłońską (2. rocznica) – córki i wnuki 
19:45 Różaniec 
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