
Dwunasta Niedziela Zwykła 

21 czerwca 2020 

I czyt. Jr 20:10-13 

II czyt. Rz 5:12-15 

Ref. Psalmu 69: „W twojej dobroci wysłuchaj mnie, 

Panie.”  

Ewangelia: Mt 10:26-33 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 

Olivia Magdalena RYBA 
 

W minionym tygodniu odeszła do Boga: 

Teresa SKIBICKA 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 

 

DZIEŃ OJCA 
 

Z okazji Dnia Ojca składamy najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim Ojcom. Niech Bóg Ojciec, który jest źródłem 

wszelkiego Ojcostwa udziela Wam obfitych łask, abyście 

byli zdolni wypełnić swoje niezwykłe powołanie będąc 

znakiem Bożej miłości i ojcowskiej troski o swoją rodzinę. 

Niech Wasze poświęcenie Bóg Ojciec wynagrodzi obfitymi 

łaskami oraz wdzięcznością całej rodziny.  
 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW 
 

Od niedzieli, 21 czerwca, kościoły w naszej archidiecezji 

będą otwarte i będzie można celebrować Msze święte z 

udziałem wiernych. W związku z tym, archidiecezja 

wystosowała wskazówki, które muszą być wdrożone w 

życie i stosowanie aż do odwołania, aby zachować 

bezpieczeństwo wszystkich uczestników liturgii świętej.  
 

Kilka z nich podane są poniżej: 

 Zachęcamy, aby przed wejściem do kościoła użyć 

osobistego środka dezynfekcyjnego. 

 Musi być zachowany dystans 2 metrów pomiędzy 

uczestnikami liturgii, dlatego na ławkach zieloną taśmą 

zaznaczono miejsca, które można zajmować. Wchodząc 

do ławki siadamy na miejscu, które wskazuje otrzymana 

przy wejściu karteczka. 

 Pomiędzy członkami rodziny nie obowiązuje 2 metrowy 

tzw. “social distancing”. Zachęcamy do rodzinnego 

przychodzenia na liturgię.  

 Prosimy o przychodzenie do kościoła 20 minut przed 

rozpoczęciem Mszy św. aby spokojnie zająć miejsca w 

ławkach. 

 W kościele wierni nie śpiewają pieśni podczas Mszy św. 

dlatego śpiewniki zostały usunięte z ławek. 

 Podczas Komunii świętej wszyscy wychodzą z ławek, 

również osoby nie przyjmujące Pana Jezusa w 

Eucharystii. Przystępując do Komunii Św. stoją przed 

kapłanem na oznaczonym miejscu i po słowach „Ciało 

Chrystusa” odpowiadają „Amen”. Następnie podchodzą 

bliżej i do wyciągniętej dłoni przyjmują Komunię Św. 

Osoby nie przyjmujące Komunii Św. podchodzą do 

kapłana ze skrzyżowanymi rękoma i otrzymują 

błogosłwaieństwo. 

 Komunia Święta na ręke obowiązuje do odwołania. 

 Bardzo jest wskazane, aby uczestnicy Mszy św. 

powyżej 3 lat wzwyż zakładali maski. 

 Ofiary na kościół można składać przed lub po Mszy św. 

do koszyczków umieszczonych na stolikach. 

 Biuletyny w formie papierowej nie będą drukowane 

tylko zamieszczone na naszej stronie internetowej. 

 Jeśli ktoś nie czuje się dobrze np. ma gorączkę, katar  

lub inne symptomy to prosimy o pozostanie w domu. 

 Msze św. o godz. 13:00 będą kontynuowane jako msze 

dla dzieci, dlatego prosimy by osoby dorosłe bez dzieci, 

wybrały inne godziny uczestnictwa we Mszy św. 

niedzielnej. 

 Więcej informacji www.archdiocesetoronto.org  

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że w niedługim czasie 

wszystko wróci do normy i będziemy mogli cieszyć się 

uczestnictwem we Mszy św. bez żadnych ograniczeń, lecz 

zanim to nastąpi musimy się dostosować do tych wymogów. 

Za nieprzestrzeganie tych zaleceń istnieje 

niebezpieczeństwo ponownego zamknięcia kościoła. Mam 

jednak nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez ten trudny 

czas. Msze św. i nabożeństwa są transmitowane codziennie 

przez telewizję parafialną www.kazimierz.org i kanał You 

Tube. 
 

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 w tygodniu – godz. 7:30 

Niedziela – godz. 10:00 
 

SAKRAMENTY ŚWIĘTE 
 

Chrzest św. jest dozwolony tylko poza Mszyąśw.  
 

Pogrzeby i Sakrament Małżeństwa – ilość obecnych 

uczestników ceremonii może wypełnić 30% budynku 

kościoła. 
 

Sakrament I Komunii Św. został przeniesiony na niedzielę, 

4 października 2020 r. 
 

Sakrament Bierzmowania został przeniesiony na sobotę, 26 

września 2020 r. 
 

WOLONTARIUSZE 
 

Potrzebni są wolontariusze do wprowadzania wiernych do 

kościoła i do dezynfekcji ławek po każdej Mszy św. 

Prosimy o kontakt z biurem parafialnym (416) 532-2822. 
 

 

 

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


MSZE ŚWIĘTE ZBIOROWE 
 

Intencje mszy świętych zbiorowych w pierwszą i trzecią 

środę miesiąca można zamawiać wysyłając email na adres 

parafii parafia@kazimierz.org. Ofiary za Msze św. są 

dowoln i można je złożyć w kopertce wrzucając do skrzynki 

na listy przy wejściu do biura parafialnego. 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne jest zamknięte dla interesantów, ale można 

dzwonić (416) 532-2822 lub wysłać email 

parafia@kazimierz.org 
 

KIEROWNICTWO DUCHOWE 
 

W tym trudnym czasie, gdy wiele osób jest „zamkniętych” 

w domu z powodu pandemii, może pojawić się chęć 

porozmawiania lub potrzeba duchowego kierownictwa. 

Kapłani służą pomocą przez rozmowę telefoniczną lub 

osobiście, jeżeli jest taka potrzeba. Jeśli znamy osoby, które 

potrzebują rozmowy prosimy ich powiadomić o takiej 

możliwości.  
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Sakrament należy sprawować nie w konfesjonale, ale w 

innym miejscu, w którym można zapewnić dyskretność i 

zachować odległość wymaganą przez służbę zdrowia. 

Spowiedź jest możliwa w tygodniu od godz. 18:00 do 19:00 

w sali Rycerzy Kolumba, a w niedziele pół godziny przed 

każdą Mszą św. w sali Rycerzy Kolumba.  
 

ALBUM PARAFIALNY 
 

Parafianie, którzy robili zdjęcia jubileuszowe, mogą odebrać 

album parafialny w biurze parafialnym po uprzednim 

umówieniu się telefonicznie.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela - $2410 

ShareLife - $815 

Renowacja - $620 

Marygrove Camp - $640 

Kwiaty - $1000 
 

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 
 

Dwunasta Niedziela Zwykła, 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 

PONIEDZIAŁEK, 22 czerwca – N.M.P. z Notre-Dame-du-Cap 

8:00 Dziękczynna z prośbą o pomoc i opiekę Matki Bożej dla mamy 

Janiny z okazji imienin – rodzina Sieńko 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00  1. O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla mamy Barbary z 

okazji urodzin – syn Szymon z rodziną 

 2. Za śp. ojca Czesława i stryja Bolesława oraz zmarłych z rodziny 

Piaścików – córka z rodziną 
19:45 Różaniec 

WTOREK, 23 czerwca  

8:00 1. Za śp. Danutę Moskwę - mąż 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Barbary 

i Józefa z okazji 25. rocznicy ślubu - własna 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 1. Za śp. Jana Jasińskiego i zmarłych z rodziny – syn z rodziną 

 2. Za śp Helenę i Jana Kostka – córka z rodziną 
19:45 Różaniec 

ŚRODA, 24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Janiny Szapućko, dzieci i wnuków - 

własna 

 2. Za śp. Józefa i Barbarę Ziółkowskich  
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 1. Za śp. rodziców Jana i Michalinę, braci Ryszarda i Jana 

Bilkiewicz – Zofia Cieśla z rodziną 

 2. Za śp. Jana i Irenę Czyżo, siostrę Różę i brata Emanuela – 

Stanisław z rodziną 
19:45 Różaniec 

CZWARTEK, 25 czerwca 

8:00 1. Za śp. Franciszkę i Aleksandra Malańczak – córki 

 2. Przez opiekę Ducha Św. i wstawiennictwo NMP o łaskę zdrowia, 

głębokiej wiary, nadziei i miłości dla Julii i jej rodziny z okazji 

urodzin - Ania 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 1. Dziękczynna za Polskę i Kanadę z prośbą o całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 

 2. Za śp. Halinę Urlich – brat z rodziną 
19:45 Różaniec 

PIĄTEK, 26 czerwca  

8:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla babci Jadwigii Terki z 

rodziną- Ania 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 1. Dzięk. za 60 lat święceń kapłańskich o. Jana Sadowskiego z 

prośbą o potrzebne łaski i opiekę Maryi Niepokalanej – rodzina 

Sadowskich 

 2. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Roberta Szmitko z 

rodziną - mama 
19:45 Różaniec 

SOBOTA, 27 czerwca – N.M.P. Nieustającej Pomocy  

8:00 1. Za śp. Jadwigę 

 2. Dziękczynna z za dar rodziny, szczególnie dzieci, z prośbą o 

potrzebne łaski, Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny  

18: 30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dla Elżbiety i Jacka Paściak 

z okazji rocznicy ślubu – własna 

 2. Za śp. Piotra Jachyra (19. rocznica) - dzieci 
19:45 Różaniec 

Trzynasta Niedziela Zwykła, 28 czerwca 

8:00 1. Za Parafian 

 2. Za śp. córkę Krystynę Szydłowską – rodzice oraz śp.  

 siostrę Marię i szwagra Stefana Maciąg 

9:30 Za śp. Piotra Mazurkiewicz, rodziców z obu stron, bratowe, brata 

Michała i bratanka Leszka Stupak – Helena z rodziną 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Ewy i Cezarego 

Molendowskich z okazji 30. rocznicy ślubu - własna 

13:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Małgorzaty z ok. urodzin - mąż 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Małgorzaty i Mariusza 

Bembenek z okazji 20. rocznicy ślubu - własna 
19:45 Różaniec 

mailto:parafia@kazimierz.org
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