
Trzecia Niedziela Wielkanocna 

18 kwietnia 2021 

I czyt. Dz 3;13-15, 17-19 

II czyt. 1 J 2:1-5 

Ref. Psalm 4: „Wznieś ponad nami światłość Twoją, 

Panie.” 

Ewangelia: J 20:19-31 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do 

niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie 

eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w 

sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, 

byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się 

Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o 

to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i 

zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym 

tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po 

Biblię. 
 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW 
 

Przypominamy, że nasz kościół dla wiernych jest 

otwarty o pojemności 15%. Oznacza to, że w naszym 

kościele może być 95 wiernych w kościele, 45 w sali 

parafialnej oraz 20 osób na chórze. 

Zapisywanie się na Msze św. czy też inny podobny 

sposób nie jest najlepszym rozwiązaniem w naszej 

sytuacji. Dlatego zdecydowaliśmy, ze panowie z 

Komitetu Parafialnego będą wpuszczać wiernych do 

kościoła na zasadzie, kto pierwszy przyszedł do 

kościoła. Miejmy nadzieję, że te ograniczenia wkrótce 

zostaną usunięte i wszyscy będziemy mogli chodzić do 

kościoła, jak dawniej. Dziękujemy za zrozumienie.  
 

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 
 

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ MISJI 
 

Od ponad roku cały świat boleśnie dotknęła pandemia 

koronawirusa, która dosłownie wywróciła „do góry 

nogami” nasze plany i życie. Również wszelkie akcje, 

wydarzenia w parafii zostały całkowicie sparaliżowane. 

Musimy nauczyć się żyć z tymi ograniczeniami i w 

bezpieczny sposób kontynuować życie duszpasterskie. 

W poniedziałek zapraszamy Przyjaciół Misji w 

naszej parafii na specjalną Msze św. o godz. 19:00, a 

po Mszy św. o. Adam Filas OMI będzie miał w 

kościele refleksję dla Przyjaciół Misji. Serdecznie 

zapraszamy. 
 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 
 

W piątek przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa 

i męczennika, głównego patrona Polski. W tym dniu 

podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko 

naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. 

Wojciech.  
 

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. Ofiary  złożone 

przez naszych parafian na ShareLife wyniosły w tym 

roku: $4,670.00 

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? 

Kardynał Collins w liście do wiernych z okazji zbiórki 

na Sharelife napisał:, „Jako wspólnota katolicka 

jesteśmy wezwani do wcielania wiary opartej na 

uczynkach. W Archidiecezji Toronto odpowiedzieliśmy 

na to wezwanie na wiele różnych sposobów podczas 

175-letniej historii. Nasz pierwszy biskup, Michael 

Power, zmarł na tyfus w wyniku służby wśród 

irlandzkich imigrantów, którzy uciekli przed Wielkim 

Głodem. Dziesięć lat później biskup de Charbonnel 

zaprosił Siostry św. Józefa do założenia Domów 

Opatrzności, które nadal prowadzą swą działalność 

jako Providence Healthcare. W naszej archidiecezji 

http://www.kazimierz.org/


istnieje wiele usług - Covenant House, St. Michael’s 

Hospital, Scarborough General Hospital, i Good 

Shepherd Centre - które mają swoje korzenie w 

kościele katolickim lub zgromadzeniach zakonnych… 

W 1976 r. Arcybiskup Pocock założył kampanię 

ShareLife w Archidiecezji Toronto, jako sposób 

wspierania pracy katolickich agencji, które służą 

lokalnej społeczności”. 

Pragniemy przypomnieć, że terminy zbiórki Kampani 

Share Life przesunięte zostały na następujące daty:  

17 i 16 kwietnia 

19 i 20 czerwca 

2 i 3 października 

Zdajemy sobie sprawę, że w naszych zestawach kopert 

daty składek są inne, jednak ofiary można składać w 

dowolnych terminach odpowiadającym osobom 

składającym. Bóg zapłać! 
 

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 
 

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 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK – 19 kwietnia 
8:00 1. Za śp. Adelę Bobro – córka z rodziną 

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

Bożej dla Krystyny Mańdziuk – córka Elżbieta z 

rodziną 

19:00 Za śp. Dominika Brzyżka, Karola Myśliwca i 

Eugeniusza Iglara 
 

WTOREK, 20 kwietnia  
8:00 1. Za śp. rodziców Annę i Michała, siostrę Zofię i 

brata Ks. Stanisława – syn i brat z rodziną 

 2. Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z 

rodziną 

19:00 Za śp. Agnieszkę - córka 
 

ŚRODA, 21 kwietnia 

8:00 1. Za śp. Kazimierza Łącz (2. rocznica) – żona z 

rodziną 

 2. Za śp. Zofię Magdę – Zofia Rogalska 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 22 kwietnia  
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinach Raginiów i Paterków – własna 

 2. Za zmarłych z rodziny Bielenda - Bronisława 

19:00 Za śp. Władysławę Todorską w 1. rocznicę śmierci – 

synowie, wnuki i rodzina 
 

PIĄTEK, 23 kwietnia – św. Adalberta, biskupa i 

męczennika i św. Grzegorza, męczennika 
8:00 1. Za śp. Irenę i Truchyna Jusyk, Annę i Grzegorza, 

Michała, Andrzeja, Marię Jusyk, Annę Janusz i 

Stefanię Smakowską – Teodozja 

 2. Za śp. Roberta Chmiel - żona 

19:00 Za śp. Józefę i Franciszka Kupińskich – córka Jadwiga 

z rodziną 
 

SOBOTA, 24 kwietnia  
8:00 1. O nawrócenie grzeszników 

 2. Za zmarłych z rodziny Drmic - Bronisława 

19:00 Za śp. Marka Antosz – ciocia Stanisława  
 

4. Niedziela Wielkanocna 

Niedziela, 25 kwietnia  

8:00 W intencji członków Sodalicji Mariańskiej - Henryka 

9:30 Za śp. Marię i Stanley’a Strycharz – syn, córka i 

rodzina 

11:00 Za parafian 

13:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawła - 

rodzice 

19:00 Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 


