
Siedemnasta Niedziela Zwykła 

26 lipca 2020 

I czyt. 1 Ks 3:5, 7-12 
II czyt. Rz 8:28-30 

Ref. Psalmu 119: „Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.”  

Ewangelia: Mt 13:44-52 
 

Osiemnasta Niedziela Zwykła 

2 sierpnia 2020 

I czyt. Iz 55, 1-3 

II czyt. Rz 8:35, 37-39 

Ref. Psalmu 145: „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.”  

Ewangelia: Mt 14:13-21 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Andrzej GAL 

Kazimierz SIERSZULA 
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. 
 

POŻEGNANIE O. WOJCIECHA I O. PIOTRA 
 

Składamy serdeczne Bóg zapłać o. proboszczowi Wojciechowi 

Kurzydło i o. Piotrowi Dudek za ich posługę w naszej parafii. 

Pożegnanie o. Piotra odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia po 

Mszach św. Pożegnanie o. Wojciecha odbędzie się w niedzielę, 

30 sierpnia po Mszach św. Życzymy Ojcom wielu łask Bożych 

i opieki Maryji Niepokalanej w posłudze w nowych parafiach.  
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W sierpniu przypadają pierwsza sobota miesiąca – dzień 

poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi; pierwsza środa 

miesiąca – nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; 

pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlimy się o 

powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – 

szczególna okazja do pojednania się z Bogiem. W czwartek 

całodzienna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie od godz. 8:30 do 18:30. W pierwszy piątek 

zapraszamy na Adorację Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie 

od godz. 15:00; okazja do spowiedzi; rozpoczęcie Adoracji 

Koronką do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo pierwszego 

piątku o godz. 18:30.  
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne jest zamknięte dla interesantów, ale można 

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

BIULETYN PARAFIALNY 
 

W okresie wakacyjnym biuletyn parafialny będzie się 

ukazywał co dwa tygodnie; następne wydanie 9 sierpnia. 
 

 

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


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. Więcej informacji  

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

Msza św. tylko dla uczestników pieszej pielgrzymki. Nie ma 

Mszy św. w Midland w niedzielę, 9 sierpnia. 
 

DUCHOWA PIELGRZYMKA DO MIDLAND 
 

Coroczna pielgrzymka do Midland została odwołana z powodu 

pandemii, Zapraszamy na duchową pielgrzymkę do Midland, 

która będzie miała miejsce w naszej parafii w dniach 3-7 

sierpnia o godz 7:00 i 18:00. W programie: modlitwa 

różańcowa, modlitwa psalmami, konferencja.  
 

ALBUM PARAFIALNY 
 

Parafianie, którzy robili zdjęcia jubileuszowe, mogą odebrać 

album parafialny w biurze parafialnym po uprzednim 

umówieniu się telefonicznie.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (12.07) - $4573  Niedziela (19.07) - $4015 

Marygrove Camp - $15  Marygrove Camp $5 

Share Life - $25   Share Life $120 

Renowacja $680    

Cele Ojca Świętego - $15 

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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Mirosława Mużyckiego – koleżanka Jadwiga; Za śp. 

Mariannę Lis; Za śp. Teresę Skibicką – Kazimiera Pruchnicka 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 01.08-30.08 
 

Za śp. Stanisława Glicę - żona 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 27 lipca 

8:00 1. Za śp. Danutę Moskwę - mąż 

 2. Za śp. Hannę, rodziców Teresę i Jerzego i brata Dariusza – 

Halina Bielicka 

18:30 Różaniec 

19:00  Za śp. Katarzynę i Michała Mazurkiewicz i zmarłych z rodziny 

Mazurkiewicz – córki z rodzinami 

WTOREK, 28 lipca – św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana 

8:00 1. Za śp. Mariannę Dutczak – rodziny Ploski i Podbielski 

 2. Za śp. Czesława Procyk w 1. rocznicę smierci - rodzina 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. ojca Jana, siostrę Irenę, Adama, Józefa, Kazimierza i 

Władysławę - rodzina 
ŚRODA, 29 lipca – św. Marty 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o wypełnienie woli Bożej w życiu Bożeny 

– własna 

 2. Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – Barbara, Robert, Andrew  i Luke 

Jagielski 

18:30 Różaniec 

19:00 W intencji misji, misjonarzy i przyjaciół misji 

CZWARTEK, 30 lipca – śp. Piotr Chryzolog, biskup i Dr. Kościoła 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Henriette Cudmore 

 2. O powrót do zdrowia i Boże błog. dla Wandy Badury – Bożena i 

Zofia 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Marię i Bronisława Habas i zmarłych z rodziny Habas - 

synowa 

PIĄTEK, 31 lipca – św. Ignacego z Loyoli, kapłana 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Henriette Cudmore 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Aimee i Karola Jankowskich – W.W. 

Jankowscy 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Janinę Bułkowską – córki z rodzinami 

SOBOTA, 1 sierpnia – św. Alfonsa Mari Liquori, biskup, Dr Kościoła 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – Henriette Cudmore 

 2. Za śp. Kazimierza Sierszulę i Teodorę Olejniczak – W.W. 

Jankowscy 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 1. Za śp. Józefa Bielak – żona, dzieci i wnuk 

 2. Za śp. Adama Artura Gołębiowskiego – żona, rodzina i 

przyjaciele 

Osiemnasta Niedziela Zwykła, 2 sierpnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Wiesławy i Wiesława 

Jankowskich - własna 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Stefanię i Władysława Antosz – córka Stanisława 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Eugeniusza Pelic – Cecylia Pelic z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 3 sierpnia – Civic Holiday 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. Za zmarłych właścicieli domu 

18:30 Różaniec 

19:00  W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.  

WTOREK, 4 sierpnia – św. Jana Marii Vianneya, kapłana 

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące Henriette Cudmore 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Leokadię i Stanisława Duplaga – córki Irena i Maria 

ŚRODA, 5 sierpnia – Matki Bożej Śnieżnej 

8:00 Z prośbą o dar wolności w Kościele Św. i łaskę posłuszeństwa 

Bogu dla duchowieństwa i ludu Bożego w tym trudnym czasie 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 6 sierpnia – Przemienienie Pańskie 

8:00 Za śp. Aleksandra Zelek – żona z rodziną 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. Witolda Chećko i Witolda Mania - żona 

PIĄTEK, 7 sierpnia – św. Kajetana 

8:00 Za śp. Stefanię i Władysława Bryśkiewicz – córki Jadwiga i Teresa 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. rodziców Annę i Stanisława i brata Krzysztofa Czapla – syn i 

brat z rodziną 

SOBOTA, 8 sierpnia – św. Dominika Guzmana, kapłana 

8:00 Za śp. męża Roberta Halas i jego rodziców Annę i Kleofasa 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. rodziców Annę i Stanisława i brata Krzysztofa Czapla – syn i 

brat z rodziną 

Dziewiętnasta Niedziela Zwykła, 9 sierpnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Adama - żona 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Stefanię Kuban (2. rocznica) - córka z dziećmi i śp. 

Zbigniewa Rynkiewicz (5. rocznica) - dzieci 

18:30 Różaniec 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla mamy z okazji 95. 

rocznicy urodzin – dzieci i wnuki 
 

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

