
Czwarta Niedziela Wielkanocna 

25 kwietnia 2021 

I czyt. Dz 4:8-12 

II czyt. 1 P 3:1-2 

Ref. Psalm 118: „Kamień wzgardzony stał się 

fundamentem.” 

Ewangelia: J 10:11-18 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Mieczysław MECZKOWSKI 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 
 

Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która 

rozpoczyna dni modlitw o powołania do służby w 

Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie 

dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i 

oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, 

którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę 

głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.  
 

ZAMKNIĘCIE KOŚCIOŁÓW 
 

W piątek, 16 kwietnia, rząd prowincji Ontario 

wprowadził nowe o wiele bardziej zaostrzone 

ograniczenia w związku a chorobą wirusa Covid-19. W 

konsekwencji Kardynał Collins musiał 

podporządkować się opublikowanym wytycznym 

rządu. Tak więc od poniedziałku 19 kwietnia kościoły 

w Archidiecezji Toronto są zamknięte dla celebracji 

Mszy św. oraz nabożeństw. Udział we Mszach św. oraz 

nabożeństwach odbywa się tylko online, za 

pośrednictwem telewizji parafialnej. Msze św. w 

naszym kościele bez udziału wiernych są odprawiane 

według stałego grafiku, z wyjątkiem niedzielnej 

wieczornej Mszy św. o godz. 19:00, która na czas 

zamknięcia kościołów jest odwołana. Intencja 

przeniesiona jest na godz. 8:00 AM w niedzielę. 
 

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 
 

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.  
 

 
 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
 

W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc 

poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego 

dnia o godz. 18:30 zapraszamy na nabożeństwa 

majowe. Natomiast w niedziele nabożeństwo majowe 

odbędzie się po Mszy św. o godz. 11:00 AM. 
 

W pierwszą sobotę miesiąca, w dzień poświęcony 

Niepokalanemu Sercu Maryi, 1 maja, nabożeństwo 

rozpocznie się o godz. 18:00. 
 

KOMUNIA ŚWIĘTA  

W CZASIE PANDEMII 
 

W niedzielę Komunia św. będzie udzielana wiernym 

od godz. 2:00 do 5:00 PM. 
 

ADORACJA PANA JEZUSA  

W NAJŚWIĘTSZYM  

SAKRAMENCIE 
 

Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w kościele, która 

odbywa się codziennie od 3:00 do 6:00 PM, z 

wyjątkiem niedzieli. Według tych samych zasad jak 

uprzednio. Musimy pamiętać, że tylko 10 osób może 

być w kościele. Pogrzeby mogą odbywać się w 

kościele z udziałem tylko 10 osób, włączając w to 

księdza i organistkę. Chrzty mogą odbywać się również 

z udziałem tylko 10 osób. 
 

SHARE LIFE 
 

ShareLife: Dziękujemy wszystkim, którzy już w tym 

roku złożyli ofiary na ShareLife. Ofiary złożone przez 

naszych parafian na ShareLife w tym roku wyniosły 

$5,730. 

ShareLife - 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. 

Pragniemy przypomnieć, że terminy zbiórki Kampanii 

Share Life przesunięte zostały na następujące daty:  

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! 
 

 

 

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. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary 

złożone w minionych tygodniach do skarbonek lub 

przyniesione do biura parafialnego, na cele utrzymania 

naszej parafii. Przypominamy, szczególnie teraz, kiedy 

ponownie kościoły są zamknięte, że niedzielne ofiary 

składamy do skarbony znajdującej się w tyle kościoła, 

lub przy ambonie w niedzielę, kiedy przyjmujemy 

Komunię św. Możemy również składać ofiary 

wrzucając kopertki do skrzynki pocztowej w biurze, 

przynosząc je do biura lub wysyłając pocztą na adres 

parafii. Niech dobry Bóg wynagradza swoim 

błogosławieństwem waszą hojność i odpowiedzialność 

za utrzymanie parafii.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (18.04) - $5,900.00 

Renowacja - $2,710.00 

Share Life - $1,060.00 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Wiktorię Półćwiartek – Stanisława Matuszko 

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Doroty i 

Andrzeja z okazji 30. rocznicy ślubu – własna  

W intencji Bogu wiadomej  

Za śp. Mieczysława Gęsior – żona z rodziną 

Za śp. męża Piotra, rodziców z obu stron oraz braci 

Michała, Józefa, bratanka Leszka, bratowe Katarzynę i 

Helenę x2 – Helena z rodziną 

Za śp. Franciszka Juszczaka - kuzynka 
 

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 
 

4. Niedziela Wielkanocna 

Niedziela, 25 kwietnia  
8:00 1. W intencji członków Sodalicji Mariańskiej – 

Henryka 

 2. Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i 

całkowite zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym 

świecie 

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

rodzina 

11:00 Za parafian 

13:00 O zdrowie i Boże błog. dla Pawła - rodzice 
 

PONIEDZIAŁEK – 26 kwietnia – Matki Bożej Dobrej 

Rady 
8:00 1. Za śp. Urszulę Roman (3. rocznica) i zmarłych z 

rodziny – mama 

 2. Za śp. Tadeusza Bielickiego - żona 

19:00 O spełnianie się woli Bożej w życiu Barbary, Juliusza, 

Maurycego, Rocha i Alicji - własna 
 

WTOREK, 27 kwietnia  

8:00 1. Za śp. Mariannę i Mikołaja Krawec – syn z rodziną 

 2. Za zmarłych z rodziny Nowak - Bronisława 

19:00 Za śp. Teresę Zaborowski (11. rocznica) - rodzina 
 

ŚRODA, 28 kwietnia – św. Louis’a de Montfort, kapłana 

8:00 1. Za śp. Annę i Józefa Kamińskich – dzieci 

 2. Za śp. Karolinę i zmarłych z rodzin Zychów i 

Skoczylasów – córka Helena 

19:00 Za misje, misjonarzy i przyjaciół misji 
 

CZWARTEK, 29 kwietnia – św. Katarzyny ze Sieny, 

dziewicy i Doktora Kościoła Świętego 

8:00 1. Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewickich – córka 

z rodziną 

 2. Za śp. Waldemara Sidorowicz - rodzina 

19:00 Za śp. Piotra Czajkowskiego - rodzina 
 

PIĄTEK, 30 kwietnia  
8:00 1. Za śp. synową Krystynę i męża Kazimierza Pater – 

Władysława 

 2. Za zmarłych z rodziny Pecek - Bronisława 

19:00 Za śp. Antoniego Stachulak i jego rodziców - wnuczka 
 

SOBOTA, 1 maja – św. Józefa, rzemieślnika 

8:00 1. Za śp. Weronikę i Stanisława Kwieciarz – rodzina 

Zawada 

 2. Za śp. rodziców Stanisława i Annę, siostrę 

Stanisławę, braci Władysława i Tadeusza – Alfreda 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Krystynę i Andrzeja Szubów oraz Aleksandrę i 

Józefa Tutasów – Monika z rodziną 
 

5. Niedziela Wielkanocna 

Niedziela, 2 maja 

8:00 1. W intencji członków Towarzystwa Różańca Św. 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i 

opiekę Matki Bożej dla Bartosza z okazji 27. urodzin  

 rodzice 

9:30 Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola i 

Marię Iglar, Danutę i Władysława Majka - dzieci 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp.Walentego i Annę Kołtaś – Stefania Baran z 

rodziną 


