Piąta Niedziela Wielkanocna
2 maja 2021
I czyt. Dz 9:26-31
II czyt. 1 P 3:18-24
Ref. Psalm 22: „Będę Cię chwalił w wielkim
zgromadzeniu.”
Ewangelia: J 15:1-8
W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO
BOGA:
Danuta RATAJCZAK
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

MIESIĄC MAJ
Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w
Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce
oraz gdziekolwiek w świecie mieszkają Polacy żywa
jest tradycja gromadzenia się w kościołach na
nabożeństwa majowe. Gromadzenie się i śpiewanie
pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie
już w V wieku. Dopiero na przełomie XIII i XIV na
Zachodzie powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić
Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król
hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do
udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w
nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się
w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki
Bożej.
Za największego apostoła nabożeństw majowych
uważa się jezuitę o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on
broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe.
Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w
słynnym kościele Al Gesu. Odprawiał on również
nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył
papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację
Napoleona Bonaparte.
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania
Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć
Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i
przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór
komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy
powstała Litania Loretańska. Pewne jest to, że
zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r.
Nazwę “Loretańska” otrzymała od miejscowości
Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie
propagowana i odmawiana od 1531 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu.
Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół
sanktuarium jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł
II, powiedział że tam bije serce naszego narodu.

Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie zawiodła
pokładanej w Niej nadziei, czego świadectwem są wota
wdzięczności.
ZAMKNIĘCIE KOŚCIOŁÓW
W piątek, 16 kwietnia rząd prowincji Ontario
wprowadził nowe bardziej zaostrzone ograniczenia w
związku a chorobą wirusa Covid-19. 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
NABOŻEŃSTWA
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.
Będziemy modlić się o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne. W pierwszy piątek miesiąca okazja do
spowiedzi od godz. 18:00 do 19:00 w sali parafialnej.
SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA
W CZASIE PANDEMII
W niedzielę Komunia św. udzielana jest wiernym od
godz. 2:00 do 5:00 PM, a spowiedź trwa w sali
parafialnej od 3:00 do 4:00 PM. 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.

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.
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.
INTENCJE MISYJNE
Za śp. meża Józefa i syna Marka Tuzel – żona i mama
z rodziną
Za śp. Leonardę i Jana Kirejczyk – Monika Tuzel
O Boże łog i opiekę Matki Najświętszej dla wnuka
Krystiana i synowej Ewet – babcia
Za śp. Józefa Romańca
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
5. Niedziela Wielkanocna - 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
PONIEDZIAŁEK – 3 maja, Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski
8:00
1. Za śp. Stanisława Glicę – żona i córka
2. Za śp. Irenę Leśniak – siostra
18:30 Nabożeństwo Majowe
19:00 W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej
WTOREK, 4 maja
8:00
1. Za śp. Sławomira Bobel – kolega
2. Za zmarłych z rodziny Staszewskich – Bronisława
18:30 Nabożeństwo Majowe
19:00 Za śp. Juliana Skowronek – żona z rodziną
ŚRODA, 5 maja
8:00
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w
dniu urodzin - własna
2. Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary
Ducha Świętego dla dzieci, wnuków i prawnuków –
mama i babcia
18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19:00 Msza Święta Zbiorowa
CZWARTEK, 6 maja
8:00
1. Za śp. męża Mariana oraz rodziców Emilię i
Władysława – żona i córka
2. Za śp. Marię i Tadeusza Załuckich – dzieci
18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca
19:00 Za śp. Leokadię i Tadeusza Osieckich – syn Ryszard z
rodziną
PIĄTEK, 7 maja
8:00
1. Za śp. Zofię i Zygmunta Debler – Zofia Rogalska
2. Za śp. Stefanię i Henry Litwin i zmarłych z rodziny –
córka Anastazja z rodziną
18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca
19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Maryi
Niepokalanej w dniu urodzin - Bożena
SOBOTA, 8 maja – św. Stanisława, biskupa i męczennika
8:00
1. Za śp. Stanisławę Pawłowską (33. rocznica) – mąż i
dzieci
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Bożeny i Jacka
z okazji 39. rocznicy ślubu – własna
18:30 Nabożeństwo Majowe
19:00 1. Za śp. rodziców Józefę i Stanisława Majewskich,
szwagra Zbigniewa Takiela i siostrę Aurelię – córka
2. Za śp. Stanisławę, Jarka, Mariannę i Stanisława
Modlińskich - rodzina
6. Niedziela Wielkanocna - 9 maja
8:00
1. W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus
2. Za śp. rodziców Stanisława i Katarzynę Jankowskich
oraz Antoniego i Barbarę Pieróg – Wiesława i Wiesław
Jankowscy
9:30
Za śp. Jana Todorskiego – synowie, wnuki i rodzina
11:00 Za parafian
13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha
Świętego dla Lucyny, Józefa, Piotra, Andrzeja i Edyty własna

