
Piętnasta Niedziela Zwykła 

12 lipca 2020 

I czyt. Iz 55:10-11 

II czyt. Rz 8:18-23 

Ref. Psalmu 65: „Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.”  

Ewangelia: Mt 13:1-23 
 

Szesnasta Niedziela Zwykła 

19 lipca 2020 

I czyt. Mdr 12:13, 16-19 

II czyt. Rz 8:26-27 

Ref. Psalmu 86: „Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.”  

Ewangelia: Mt 13:24-43 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZŁY DO BOGA: 
 

Józefa MYŚLICKI 

Eugenia GRUDZIŃSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW 
 

Kościoły w naszej archidiecezji są już otwarte i można celebrować 

Msze święte z udziałem wiernych. W związku z tym, 

archidiecezja wystosowała wskazówki,  które muszą być 

wdrożone w życie i stosowane aż do odwołania, aby zachować 

bezpieczeństwo wszystkich uczestników liturgii świętej.  
 

Niektóre z nich podane są poniżej: 

 Uczestnicy Mszy św. powyżej 3 lat muszą mieć maski. 

 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 błogosławieństwo. 

 Komunia Święta na rękę obowiązuje do odwołania. 

 Ofiary na kościół można składać przed lub po Mszy św. do 

koszyczków umieszczonych na stolikach. 

 Biuletyny w formie papierowej nie będą drukowane, tylko 

zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

 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  

 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 

Różaniec – przed Mszą św. o godz. 18:30 
 

Bazylika Katedralna św. Michała 

https://youtu.be/WTvQoWYn_Yg  
 

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

Niedziela – godz. 10:00 
 

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. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki Bożej 

Fatimskiej, pragnie spotykać się na wspólnej modlitwie. 13 

lipca o godz. 18:00, w naszym kościele parafialnym odbędzie się 

Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym serdecznie 

zapraszamy. W programie Różaniec Fatimski i Msza św. 
 

ADORACJA UWIELBIENIA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
 

Serdecznie zapraszamy na adorację uwielbienia Pana Jezusa 

w Najświętszym Sakramencie zakończoną indywidualnym 

błogosławieństwem w sobotę, 25 lipca od godz. 20:00. 
 

PEREGRYNACJA TRYPTYKU JANA PAWŁA II 
 

Obchodząc w tym roku 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II,  

dziękujemy Bogu za ten wielki dar świętego Papieża.  

Za zgodą Episkopatu Polski i przewodniczącego Fundacji Jana 

Pawła II, ks. kardynała Stanisława Ryłko, przygotowaliśmy 

peregrynację trzech Tryptyków, w których umieszczona jest Ikona 

Matki Boskiej Jasnogórskiej, postać św. Jana Pawła II i św. 

Siostry Faustyny – z ich relikwiami. Jan Paweł II całkowicie 

zawierzył siebie i cały świat Matce Chrystusa wyrażając to 

mottem Totus Tuus – Cały Twój. Papież zawierzył Maryi 

wszystkie aspekty naszej rzeczywistości, sprawy wielkie i małe. 

W swoich przemówieniach, listach czy encyklikach, mówiąc o 

różnych problemach, zawsze zawierzał je Maryi, wskazując 

jednocześnie Matkę Kościoła jako wzór do naśladowania. 

Podkreślał, że słowo “zawierzenie” określa szczególną osobową 

relację, jaka pojawia się w wyniku odpowiedzi na miłość. Poprzez 

peregrynację Tryptyku idąc za św. Janem Pawłem II pragniemy 

zawierzyć Matce Bożej nas samych, nasze rodziny, wszystkie 

parafie, Kościół i cały świat, który właśnie teraz tak bardzo 

potrzebuje Miłosierdzia Bożego. Peregrynacja rozpocznie się w 

piątek, 17 lipca o godz. 18:30 i potrwa do piatku, 24 lipca.  
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne jest zamknięte dla interesantów, ale można 

dzwonić (416) 532-2822 lub wysłać email parafia@kazimierz.org 

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


BIULETYN PARAFIALNY 
 

W okresie wakacyjnym biuletyn parafialny będzie się ukazywał 

co dwa tygodnie; następne wydanie 26 lipca. 
 

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.  
 

PIELGRZYMKA DO MIDLAND – 8 SIERPNIA 
 

Pielgrzymka do Midland odbędzie sie w tym roku 8 sierpnia, 

gdzie grupy 10-cio osobowe będą pielgrzymować 1 dzień od 

miejsca męczeństwa kanadyjskich męczenników w St. Ignace do 

Sankturaium Męczenników w Midland. Zapisy tylko przez 

internet do 21 lipca br. na stronie www.pielgrzymka.ca  Więcej 

informacji  https://www.youtube.com/watch?v=1J57duzRsLw 
 

PRENUMERATA TYGODNIKA „NIEDZIELA” 
 

Osoby, które są zainteresowanie prenumeratą tygodnika 

„Niedziela” proszone są o kontakt z biurem parafialnym (416) 

532-2822. 
 

ALBUM PARAFIALNY 
 

Parafianie, którzy robili zdjęcia jubileuszowe, mogą odebrać 

album parafialny w biurze parafialnym po uprzednim umówieniu 

się telefonicznie.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (28.06) - $6385  Niedziela (5.07) - $6190 

Marygrove Camp - $125  Marygrove Camp $60 

Share Life - $220   Share Life $692 

Renowacja $3240   Renowacja $16703 

Cele Ojca Świętego - $40 

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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Janinę, Bronisława & Jana Fijałek – córka Alina 

Borkowska; Za śp. Mirosława i Ryszarda Dąbrowskich; Za dusze 

w czyśćcu cierpiące; Za śp. Mariannę Lis 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 01.07-30.07 
 

Za śp. Honoratę Lejtkowską - siostrzenica 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Piętnasta Niedziela Zwykła, 12 lipca 

8:00 1. W intencji członków Imienia Jezus 

 2. Za Parafian 
9:30 Za śp. rodziców Bronisławę i Stanisława - córka 

11:00 W intencji ofiar mordu na Wołyniu 

13:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Krystyny i Konstantego 
Pietrzyk oraz Hoyee, Andrew i Felixa Krupowicz – własna 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Kazimierę Zwierko (2. rocznica) – syn i córka z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 13 lipca – św. Henryka 

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

 2. O Boże błog., zdrowie i wszystkie potrzebne łaski dla Janiny Chećko 

i jej rodziny - własna 
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00  Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla dzieci, wnuków i 
prawnuków – własna 

WTOREK, 14 lipca  

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny – 

Danuta Walewska 
18:30 Różaniec 

19:00 Za zmarłych przyjaciół i znajomych – K.H. Skibiński 

ŚRODA, 15 lipca – św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Samanty w 10. rocznicę urodzin - babcia 
 2. Za śp. Janusza Kotarba (10. rocznica) oraz zmarłych z rodzin 

Kotarba, Górskich, Człapińskich, Nowicz i Rozbickich 
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 16 lipca – N.M.P. z góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej 

8:00 1. Za śp. Franciszka – syn Konstanty 

 2. Za śp. Artura Kowalczyka (20. rocznica) - rodzina 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Jana Jabłońskiego (4 rocznica) - córki 

PIĄTEK, 17 lipca  

8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Andrzeja - żona 
18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00 Za śp. Wandę Fiedukiewicz - córka 

SOBOTA, 18 lipca – św. Szymona z Lipnicy, kapłana 

8:00 1. Za śp. Władysława 

2. Za śp. Elżbietę, Marka i Piotra Włodarskich – rodzina i  
przyjaciele 

18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00 1. Za śp. siostrę Basię w 1. rocznicę śmierci i tatę Stanisława Glica – 

Elżbieta 
 2. Za śp. Wandę Piaścik, Romana, Grażynę i zmarłych z rodziny 

Grajków – córka Halina z rodziną 

Szesnasta Niedziela Zwykła, 19 lipca 

8:00 1. W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego 

 2. Za śp. Janinę Pysno 

9:30 Za śp. Antoninę i Bronisława Hyc, Karola Iglar, Danutę i Władysława 
Majka - dzieci 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Kazimierza Golenia – żona i synowie 
18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00 Za śp. męża Juliana Skowronek – żona i dzieci 

PONIEDZIAŁEK, 20 lipca – św. Apolinarego, biskupa i męczennika 

8:00 Z prośbą do Pana Jezusa poprzez Jego Miłosierdzie za wszystkimi 
osobami, które noszą maski, by nosili tylko Jezusa w swoich sercach – 

Zofia Sieńko 
18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00  Za śp. Wandę Augustyńską, dziadków Borkowskich i Kazika Wójcik – 
córki i wnuki 

WTOREK, 21 lipca – św. Wawrzyńca z Bindisi, kapłana i Doktora Kościoła 

8:00 Za śp. Marię Bugaj (15. rocznica) – rodzina 
18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00 Za śp. Marię Warmus – mąż i córki 

ŚRODA, 22 lipca – św. Marii Magdaleny 

8:00 1. Za śp. męża Mirona Roman i zmarłych z rodziny – żona 
 2. Za śp. Pelagię Wadowski w 1. rocznicę śmierci – rodzina 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Marię Mergut – bratanek z rodziną 

CZWARTEK, 23 lipca – św. Brygidy, zakonnicy 

8:00 O zdrowie i Boże błog. dla Arcybiskupa Józefa Michalika – rodziny 

Ploskich i Podbielskich 
18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00 Za śp. wujków Emila, Jana, Bolesława, Władysława i ciocię Zofię – 
bratanica Janina z rodziną 

PIĄTEK, 24 lipca – św. Kingi, dziewicy 

8:00 Z prośbą do Pana Jezusa za wszystkich kapłanów o dar męstwa, 
wierności i posłuszeństwa Chrystusowi – Zofia Sieńko 

18:30 Paregrynacja Tryptyku Jana Pawła II 

19:00 Za śp. Antoniego i Karolinę Warmus – syn Stanisław 

SOBOTA, 25 lipca – św. Jakuba Starszego, Apostoła  

8:00 1. Za śp. Krzysztofa Czaplę (3. rocznica) – żona z rodziną 

 2. Dziękczynna za dar rodziny, szczególnie życia naszych dzieci, z 

prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., światłość Ducha Św. i opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny 

18:30 Różaniec 

19:00 1. Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite zaprzestanie 

aborcji i eutanazji na całym świecie 

2. Za śp. Henryka Kamila Tyrałę – Stanisława Rawska 

Siedemnasta Niedziela Zwykła, 26 lipca 

8:00 Za śp. Annę Wolny i jej rodziców – Ewa i Henryk 

9:30 Za śp. Bruno Majewski i rodziców z obu stron - żona 
11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Adama, Karola, Stanisława, Mikołaja i Paulinę – rodzina 
18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. rodziców i rodzeństwo – Genowefa Zioło 

http://www.pielgrzymka.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=1J57duzRsLw

