
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

4 kwietnia 2021 

I czyt. Dz 10:34, 37-43 

II czyt. 1 Kor 5, 6b-8 

Ref. Psalm 118: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się 

weselmy.” 

Ewangelia: J 20:1-9 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Julia Sabina SURKONT 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁY DO BOGA: 
 

Stefania GLICENSZTEIN 

Zofia JACHYMIAK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

Drodzy Parafianie i goście! 
 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie 

tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także 

wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po 

misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, 

wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. 

Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda 

inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć. 

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! 

Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, 

niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia 

stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. 

Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze 

wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, 

radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy 

nie gaśnie – z całego serca wam życzymy. 
 

Z radosnym Alleluja! – Wasi Duszpasterze! 
    

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 
 

Rezurekcja w poranek wielkanocny odbędzie się o godz. 

6:00. Niestety, w tym roku nie może się odbyć procesja 

rezurekcyjna. Jednakże, aby uczestniczyć trzeba było się 

wcześniej zapisać. Już nie ma wolnych miejsc na rezurekcję.  
 

Poniedziałek Wielkanocny: Msze Św. w jęz. polskim o 

godz. 9:30, 11:00 i 19:00. 
 

PODZIĘKOWANIA  
 

BÓG ZAPŁAĆ składamy wszystkim, którzy przyczynili 

się do uświetnienia liturgii Triduum Paschalnego; lektorom, 

organistce – S. Weronice, ministrantom, służbie kościelnej 

oraz dekoratorom kościoła. 
 

Ofiara na misje w Kamerunie na zakończenie rekolekcji 

wyniosła $ 6,785.00. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają: pierwsza środa miesiąca – 

nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;  

pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się 

o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca 

– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza 

sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu 

Maryi. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na 

Adorację Pana Jezusa od godz. 8:30 do 19:00. Nabożeństwo 

pierwszego piątku o godz. 18:30.  
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE 
 

Drodzy Rodzice! 

Niestety z powodu długiego czasu zamknięcia kościołów, 

pozostało zbyt mało czasu do wakacji, aby przeprowadzić 

program przygotowujący dzieci do I Komunii św. i do 

Bierzmowania. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do I 

Komunii św. w języku polskim i Bierzmowania odbędzie się 

11 września 2021 i odbywać się będą one w soboty od godz. 

9:30-11:00. Dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 

św. w języku angielskim rozpoczęcie zajęć odbędzie 14 

września 2021 i będą one odbywać się we wtorki od 

godz.17:00-18:00. Istnieje też druga możliwość 

przygotowania dzieci do I Komunii św. w języku polskim i 

w języku angielskim podczas wakacji (dwie grupy). 

Przygotowanie w przeciągu 10 dni w godzinach do 

południowych (od 5 do 16 lipca 2021, od poniedziałku do 

piątku; od godz. 9:00 -12:00). Wszystkie zajęcia będą 

przeprowadzone w reżimie sanitarnym, tzn. dezynfekcja, 

maseczki oraz dystans. Zapisy do końca kwietnia. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

W niedzielę, 30 maja 2021 r., o godz. 11:00 zostanie 

odprawiona uroczysta Msza św. w intencji małżeństw 

obchodzących swoje jubileusze. Małżonkowie, którzy 

pragną wziąć udział w jubileuszowej uroczystości, proszeni 

są o kontakt z naszym biurem.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2021 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Nie przyjmujemy intencji telefonicznie. 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 

Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

W tych szczególnych okolicznościach zapraszamy, aby nie 

bać się skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, gdyż 

wszyscy potrzebujemy czerpać z nieskończonego źródła 

Bożego Miłosierdzia. Obecnie spowiedź odbywa się w 

każdą niedzielę od godz. 16:00 do 17:00 w sali parafialnej.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (28.03) – $5,990.00 

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.  

http://www.kazimierz.org/


NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
 

Trwa nowenna do Bożego Miłosierdzia, którą od 
poniedziałku odmawiać będziemy w kościele w czasie 
porannej oraz wieczornej Mszy świętej. W przyszłą 
niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15:00 
spotkajmy się w naszym kościele na godzinie miłosierdzia. 
Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym 
nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie 
wyrazem wdzięczności Bogu. 
 

SHARE LIFE 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy już w tym roku złożyli 

ofiary na ShareLife. Ze względu na pandemię pierwsza 

kolekta na ShareLife została przeniesiona przez diecezję na 

niedzielę, 18 kwietnia. ShareLife - to więcej niż coroczna 

kampania – to sposób na to, by podać rękę Chrystusa 

osobom w potrzebie! Każdego roku, tysiące ludzi 

zwracają się do agencji ShareLife z prośbą o pomoc. 

Agencje te świadczą usługi pomocy w środowisku o 

wartościach katolickich, niosąc ewangeliczne przesłanie 

osobom żyjącym na marginesie. Kiedy wspieramy 

ShareLife robimy więcej niż tylko składamy ofiarę, przede 

wszystkim pokazujemy, że katolicka wspólnota aktywnie 

angażuje się w pomoc społeczną w naszej archidiecezji. 

Jakie znaczenie miał Twój dar na ShareLife w minionym 

roku? Dzięki hojnym darczyńcom takim jak Ty, w 

ubiegłym roku agencje ShareLife pomogły 140,000 osobom 

lokalnie. Twój dar: 

• umożliwił dostęp 20,000 klientom do niedrogiej opieki 

psychologa za pośrednictwem agencji usług rodzinnych 

• zapewnił godne wsparcie 11,500 osobom starszym 

• ułatwił przyjazd 528 uchodźcom za pośdrednictwem Biura 

do Spraw Uchodźców przy Archidiecezji Toronto 

• zainwestował w przyszłość naszego Kościoła poprzez 

wsparcie 85 seminarzystów w St. Augustine’s Seminary i 

Redemptoris Mater Missionary Seminary 

Dziękujemy za wsparcie ShareLife! 
 

OGŁOSZENIE 
 

Do sprzedania jedno miejsce na cmentarzu Park Lawn w 

Toronto. Na jednej połowie jest już pochowana osoba, a 

druga połowa jest na sprzedaż. W cenę jest już z wliczony 

pomnik (oszczędność $6,000.00). Obecnie cena 

pojedynczego pochówku na cmentarzy wynosi $16,000.00 

plus podatek. Cena sprzedaży $20,000.00 włączając koszt 

transferu. Miejsce pochówku jest w sekcji cmentarnej i 

blisko Bloor St. Kontakt: Krystyna lub Teresa 416 533 

2748. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Ewę – Teresa; Za śp. Mariana Rusinek – Helena 

Rusinek; Za śp. Zofię Wójcik – Towarzystwo Różańca Św. 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA 
 

01.04 - 30.04 Za śp. Helenę Wojciechowską – córka Irena z 

rodziną  

15.04 - 15.05 Za śp. Tadeusza Świerzbińskiego – żona 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia  

6:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Henryka Senkowskich, 

Włodzimierza Uglika i jego żonę Helenę Uglik, Krystynę 

i Ryszarda Nosowicz i zmarłych z rodziny - Bożena 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Św. 

9:30 Za śp. Bruno Majewski i jego rodziców – żona z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla syna Bazyla w 

dniu 11. urodzin – rodzice i siostra Kinga 

19:00 Nie ma Mszy św. 
 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 5 kwietnia 

9:30 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Natalii i 

Dajany – mama 

11:00 Za śp. Annę Wolny i jej rodziców Helenę i Stanisława 

Gierczak – Ewa i Henryk Gierczak 

19:00 W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii Św. 
 

WTOREK, 6 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Getrudę i Alfonsa Linke – córka z rodziną 

 2. Za śp. Kazimierza Sambor - Danuta 

19:00 Za śp. Antoniego Presz – syn Jan Antoni Presz 
 

ŚRODA, 7 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Jana i Piotra Sieniakiewicz, Józefę i Piotra 

Walków – Teodozja Sieniakiewicz 

 2. Za śp. Benedykta Czechryńskiego i zmarłych z rodzin 

Wandowiczów i Nawarów – Maria 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 8 kwietnia  

8:00 1. Za śp. Władysława Knaf – córka z rodziną 

 2. Za śp. Jana Kaczor, Adama, Mariusza, Marię, Józefa,  

 Michała, Kazimierza, Władysławę, Mariannę i zmarłych  

 z rodziny Kaczor – rodzina 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla 

Marka z okazji 18. urodzin – rodzice i siostra 
 

PIĄTEK, 9 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Barbarę Piasecką-Johnson – Zofia Rogalska 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki  

 Bożej dla Krystyny Mańdziuk – córka Elżbieta z rodziną 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Wynagradzająca Panu Bogu za grzechy i słabość 

charakteru w rodzinie – Tekla 
 

SOBOTA, 10 kwietnia  

8:00 1. Za zmarłych z rodzin Piersiaków i Mików – Stefania 

 Piersiak 

 2. Za zmarłych z rodzin Bielak i Molas – rodzina Bielak 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Janinę i Władysława Ruchalskich – Halina z 

rodziną 
 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia  

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. syna Michała Kic, Władysławę, Feliksa, brata 

Henryka Czarneckich – rodzice oraz córka i siostra z 

rodziną 

11:00 W intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej i zmarłych 

tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 

Kongres Polonii Zagranicznej, Okręg Toronto 

13:00 Za śp. Jadwigę Juchniewicz w 1. rocznicę śmierci - 

rodzina 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Św. dla 

syna Roberta i wnuków - rodzice 


