
Wniebowstąpienie Pańskie 

16 maja 2021 

I czyt. Dz 1:1-11 

II czyt. Ef 4:1-13 

Ref. Psalm 47: „Pan wśród radości wstępuje do nieba.” 

Ewangelia: Mk 16:15-20 

 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Krzysztof NOGAŚ 

Maria MULAK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 

Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół 

katolicki obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Historia liturgii zna tę uroczystość od IV wieku. Warto 

podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze 

sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z 

ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w 

otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia 

obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest 

więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. 

Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze 

ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich 

uwielbione ciała. Na świętowane dziś wydarzenie używamy 

określenia „wniebowstąpienie”, gdyż Chrystus własną mocą 

wstąpił na niebiosa.  

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, 

że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest 

równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie 

każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w 

dziękczynieniu i uświęcać codzienność. 
 

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 
 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
 

Przez cały maj codziennie o godz. 18:30 zapraszamy na 

Nabożeństwo Majowe, a w niedzielę po sumie. W tym 

tygodniu kontynuujemy nowennę przed uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg 

odnowił dary i charyzmaty.  
 

TYDZIEŃ LAUDATO SI’ 2021 
 

W dniach 16-24 maja odbędzie się Tydzień Laudato si’ 2021. 

Będzie on ukoronowaniem specjalnego Roku Rocznicowego 

Laudato si’ i świętem wielkiego postępu, jakiego dokonał cały 

Kościół na swojej drodze do ekologicznego nawrócenia. 

Tydzień Laudato si’ 2021 będzie również czasem refleksji nad 

tym, czego nauczyła nas pandemia COVID-19 i planowania z 

nadzieją działań na przyszłość. Tydzień Laudato si’ ogłosiła 

Watykańska dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 
 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Dzieci, które ukończą dwutygodniowi kurs przygotowawczy 

do Pierwszej komunii św. w lipcu, mogą od razu przystąpić do 

I Komunii św. obojętnie którego dnia. Jeśli rodzice wybiorą 

sobie niedzielną Msze św., to tylko jedno dziecko może w 

czasie tej Mszy świętej przystąpić do I Komunii św. Rodzice 

mogą wybrać sobie obojętnie którą datę, aby ich dziecko 

przystąpiło do Komunii św. Ze względu na ograniczenia 

sanitarne, jest niemożliwe, aby wszystkie dzieci jednocześnie 

przystąpiły do I Komunii św. 
 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA  

W CZASIE PANDEMII 
 

W niedzielę Komunia św. udzielana jest wiernym od godz. 

2:00 do 5:00 PM w kościele, a spowiedź trwa w sali parafialnej 

od 3:00 do 4:00 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. 
 

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.  
 

SHARE LIFE 
 

Dziękujemy tym wszystkim parafianom, którzy już wsparli 

charytatywną akcję Archidiecezji Toronto ShareLife. W 

dzisiejszym biuletynie publikujemy pierwszą część listy 

kardynała Collinsa w sprawie wsparcia ShareLife: 

„Drodzy Bracia i Siostry! Kiedy Jezus udał się na modlitwę do 

ogrodu zwanego Getsemani, powiedział do uczniów: 

„Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.” To proste polecenie, 

zapisane w Ewangelii św. Mateusza, oddaje wiele z tego, co 

znaczy być uczniem. Pokazuje również, w jaki sposób Ty i ja 

jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na istniejące wokół nas 

cierpienie, które tak bardzo doskwiera od samego początku 

pandemii. 

Kiedy osoba w potrzebie dzwoni do jednej z ponad 40 agencji 

finansowanych przez ShareLife, pierwsza rzecz, jaką chce 

wiedzieć to: „Czy ktoś się o mnie zatroszczy?” Oprócz 

konkretnej pomocy, jakiej szuka, chce wiedzieć, że nie jest 

sama - że komuś na niej zależy. 

Sharon Mayne Devine, dyrektorka Catholic Family Services w 

rejonie Peel-Dufferin, mówi, że słowa Jezusa wypowiedziane 

w ogrodzie do uczniów są mottem przewodnim w jej agencji. 

Sytuacja jej klientów, np. ofiar przemocy domowej, jest trudna 

do zniesienia, ale Sharon robi wszystko, by „nie zasnąć” w tym 

konkretnym momencie. „Kiedy ludzie czują się zauważeni, 

odzyskują nadzieję i wierzą, że są w stanie żyć dalej.” 

http://www.kazimierz.org/


Czy Ty również nie zaśniesz? Podczas trwania pandemii, 

myślenie o potrzebujących może nas męczyć. Jednak nasze 

agencje społeczne działające na linii frontu nie są w stanie 

funkcjonować bez Twojej pomocy.  
 

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 

składane 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.  
 

CYBORIUM 
 

W czasach pandemii oraz przepisów, że komunia św. może być 

podana tylko na rękę, wielu wiernych ma wielkie problemy, 

aby przyjmować Pana Jezusa za rękę. Pomocą może tu być 

małe cyborium, czyli małe naczynie do przenoszenia Pana 

Jezusa do chorych. Wiele osób już używa cyborium do 

Komunii św., podchodzą do kapłana z otwartym cyborium a 

kapłan wkłada Komunię św. do cyborium, następnie wierni 

językiem pobierają komunię św. z cyborium. Należy pamiętać, 

że zawsze należy dobrze i poprawnie dokonać puryfikacji 

cyborium po każdym użyciu, tak jak kapłan puryfikuje kielich i 

patenę w czasie Mszy św. Jeśli ktoś życzyłby sobie zakupić 

takie małe cyborium i używać je do Komunii świętej to należy 

skontaktować się z biurem parafialnym.  
 

POŻEGNANIE OJCA JANA SADOWSKIEGO 
 

O. Jan Sadowski, nasz senior, przeszedł do Domu Kopernika. 

W tej sytuacji, jest niemożliwe, aby intencje, które zostały 

przyjęte do odprawienia przez O. Jana, mogły być odprawiane 

w parafii. Intencje te będą odprawione przez O. Jana w Domu 

Kopernika. O. Janowi dziękujemy za wieloletnią pomoc. 

Szczęść Boże. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Janinę, Bronisława i Jana Fijałek, Mirosławę i Ryszarda 

Dąbrowskich, Józefa Błądzińskiego, Krystynę Palicką, 

Grażynę Okunek, Zytę Pawel, Antoniego Angelik, 

Mieczysława Mieczkowskiego, Marię, Tadeusza Tyczyńskiego 

i Danutę Majoch 

Dziękczynna za opiekę Matki Bożej dla Małgosi, Bogdana i 

Krzysztofa – własna 

Za śp. Irenę Grodecką – córka z rodziną 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Wniebowstąpienie Pańskie 

Niedziela, 16 maja 

8:00 Za śp. Jarosława Leżoń – żona i syn 

9:30 Za śp. Reinhold’a i Hildegardę Plonka i Ritę Michalczyk 

– rodzina Jagiełło 

11:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

13:00 Za śp. Marię i Józefa Gaworeckich oraz Zofię i 

Władysława Brączek – dzieci i wnuki 
 

PONIEDZIAŁEK – 17 maja 

8:00 1. Za śp. Julię Mazepę – Aldona Sadowski 

 2. Za śp. Wiktorię Lotycz – Halina (O. Jan odprawia w 

Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. rodziców Emilię i Jana Kupiec i siostrę 

Władysławę – syn Józef z rodziną 
 

WTOREK, 18 maja – św. Jana I, papieża i męczennika 

8:00 1. Dziękczynna w 101 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II 

– Komitet Przyjaźni Toronto - Warsaw 

 2. Za śp. Wiktorię Lotycz - Halina (O. Jan odprawia w 

Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 O rychłą beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 

Rycerze Kolumba 
 

ŚRODA, 19 maja  

8:00 1. Za śp. Józefę i Franciszka Kupińskich – córka z 

rodziną 

 2. Za śp. Wiktorię Lotycz – Halina (O. Jan odprawia w 

Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 20 maja - św. Bernardyna z Sienny, kapłana 

8:00 1. Za śp. Władysława Zubyk – córka Alicja Grela z 

rodziną 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Marka, Marleny i Aviany - 

mama (O. Jan odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. Andrzeja i Mieczysława Kulak – córka z rodziną 
 

PIĄTEK, 21 maja – św. Eugeniusza de Mazenod, biskupa 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w 

rodzinie Wojtyła - własna 

 2. Za śp. męża Józefa Wojtyłę – żona z rodziną (O. Jan 

odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla rodziców Emilii i Edwarda 

Widełka – dzieci z wnukami 
 

SOBOTA, 22 maja – św. Rity z Cascia, zakonnicy 

8:00 1. Za śp. Władysława 

 2. O zdrowie i Boże błog. dla Anetki, Pascala, Lauren i 

Kaithlyn - mama 

18:30 Nabożeństwo majowe 

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

Maria 
 

Zesłanie Ducha Świętego 

Niedziela, 23 maja 

8:00 W intencji członków Sodalicji Mariańskiej 

9:30 O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Juchniewiczów - 

własna 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Zdzisławy i 

Bolesława Zawaryńskich w 50. rocznicę ślubu - własna 

13:00 Za śp. Leokadię i Eugeniusza Banaszków oraz Stanisławę 

i Jarka Modlińskich - rodzina 


