
Niedziela Miłosierdzia Bożego 

11 kwietnia 2021 

I czyt. Dz 4:32-35 

II czyt. 1 J 5:1-6 

Ref. Psalm :118 „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.” 

Ewangelia: J 20:19-31 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Luka Francis Oliver KARDO 
 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁY DO BOGA: 
 

Kazimiera RAKOWSKA 

Cecylia MIELŻYŃSKI 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki 

obchodzi ustanowione przez św. Jana Pawła II Święto 

Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany 

jest z objawieniami św. Faustyny Kowalskiej, której w 1935 

roku objawił się Jezus, polecając by głosiła orędzie o 

Bożym Miłosierdziu całemu światu. 17 sierpnia 2002 r., 

podczas pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II zawierzył cały 

świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w 

Krakowie Łagiewnikach. Na całym świecie są miliony 

czcicieli Bożego Miłosierdzia. W kwietniu 1993 roku Jan 

Paweł II beatyfikował s. Faustynę Kowalską i ogłosił jej 

święto, a 30 kwietnia 2000 roku dokonał jej uroczystej 

kanonizacji. “Jestem miłością i miłosierdziem samym” – 

mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła 

to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie 

pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla 

siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, 

modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem 

“Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania 

Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 

15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci 

Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. 
 

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

Dzisiaj rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Miłosierdzia. 

Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego 

możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: 

„Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać 

światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat 

znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam 

wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Polsce oraz 

wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie 

świadkami miłosierdzia!” 
 

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 

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA 
 

Dzisiaj, w godzinie miłosierdzia, 15:00, zapraszamy do 

wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg 

nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, 

okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza 

modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. W sobotę, 13 marca, 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. 
 

ŚWIETO CHRZTU POLSKI 
 

W środę, 14 kwietnia, będziemy obchodzili święto Chrztu 

Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. 

Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w 

Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co 

miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej 

państwowości. 
 

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.  
 

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. 15:00 do 16:00 w sali parafialnej. 
 

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. Dziękujemy za twoje wsparcie i hojność serca. 
 

http://www.kazimierz.org/


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. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Wielkanoc (04.04) - $22,450.00 

Sanktuaria w Ziemi Świętej - $3,985.00 

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.  
 

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. 
 

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 
 

Święto Miłosierdzia Bożego,  

Niedziela, 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 Kanadyjskiej, 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 
 

PONIEDZIAŁEK – 12 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Wawrzyńca i Michalinę Sieniakiewicz, 

Franciszkę, Genowefę, Marię i Katarzynę Sieniakiewicz 

– Teodozja 

 2. Za śp. Marię, Mariana, Krzysztofa, Ireneusza, Janinę, 

Henryka i Wacławę Zawół - rodzina 

19:00 Za śp. Krystynę i Edwarda Krukowskich – wnuczka 

Edyta z rodziną 
 

WTOREK, 13 kwietnia – Św. Marcina I, papieża i męczennika 

8:00 1. Za zmarłych z rodzin Wojciechowskich , Zacharczuk, 

Hnatiuk-Buczkowskich i Końdziołków – K.H. Skibiński 

 2. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Tadeusza i Władysławę Idzik – syn z rodziną 
 

ŚRODA, 14 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Helenę i Andrzeja Baran - zięć 

 2. Za śp. dziadków Mariannę i Andrzeja Niedbała – Anna 

i Michał Kaczor 

19:00 Za śp. Krystynę i Stefana Danielski - Lidia 
 

CZWARTEK, 15 kwietnia  

8:00 1. Za zmarłych z rodzin Nowaków i Ciejków - rodzina 

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

 Bożej dla Krystyny Mańdziuk – córka Elżbieta 

19:00 Za śp. tatę Czesława Konopkę (14. rocznica) – dzieci i 

wnuki 
 

PIĄTEK, 16 kwietnia 

8:00 1. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla córek Moniki, 

Joli i Magdy z rodzinami – rodzice 

 2. Za śp. Henryka Pecek - Bronisława 

19:00 O zdrowie i dary Ducha Świętego dla dzieci Rafała i Ani 

z rodziną - rodzice 
 

SOBOTA, 17 kwietnia  

8:00 1. Za śp. tatę Stanisława Mulicę i ciocię Aleksandrę 

Obrochta– córka z rodziną 

 2. Za śp. Sabinę i Steve Kosałka – rodzice i teściowie 

19:00 Za śp. Zdzisława Łazarskiego i zmarłych z rodziny – 

żona z dziećmi 
 

3. Niedziela Wielkanocna 

Niedziela, 18 kwietnia  

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za śp. Andrzeja Lada – rodzice i rodzeństwo 

11:00 Za parafian 

13:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Idzik i 

Zalar - własna 

19:00 Za śp. Karola Iglar, Antoninę i Bronisława Hyc oraz 

Danutę i Władysława Majka - dzieci 


