
Zesłanie Ducha Świętego 

23 maja 2021 

I czyt. Dz 2:1-11 

II czyt. Ga 5:16-25 

Ref. Psalm 104: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.” 

Ewangelia: J 20:19-23 
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W 

historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem 

zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie 

wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu 

zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem 

Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha 

Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie, z których będą czerpać ci, których spotkamy w 

życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O 
stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych 

warunków możemy zyskać odpust zupełny. 
 

24 MAJA - VICTORIA DAY WEEKEND 
 

Z okazji święta Victoria Day, 24 maja, życzymy parafianom 

słonecznego weekendu i udanego wypoczynku. 
 

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.  
 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA 
 

Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, 

Matki Kościoła. To również dzień modlitw Kościoła 

powszechnego za Kościół w Chinach z racji ukrytego 

wspomnienia Maryi Wspomożycielki Wiernych.  
 

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.  
 

DZIEŃ MATKI 
 

W środę 26 maja, w Polsce przypada Dzień Matki. To dzięki 

matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z 

ojcami kształtują naszą osobowość. W naszych osobistych 

modlitwach w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą 

wszystkie matki i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc 

wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, 

dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym 

świecie. Mszę zakończy szczególne błogosławieństwo dla 

matek. 
 

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO  

I WIECZNEGO KAPŁANA 
 

W czwartek, 27 maja, pragniemy uczcić Chrystusa, 

najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u 

Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, 

których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą 

przez sakrament święceń.  
 

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. 
 

SHARE LIFE 
 

Dziękujemy tym wszystkim parafianom, którzy już wsparli 

charytatywną akcję Archidiecezji Toronto ShareLife. W 

dzisiejszym biuletynie publikujemy drugą część listu kardynała 

Collinsa w sprawie wsparcia ShareLife: 

„Twoje wsparcie sprawia, że: 

• starsza, samotna kobieta, która obawia się Covid-19, może 

być pewna, że ktoś się nią zainteresuje i raz w tygodniu zrobi 

zakupy spożywcze; 

• głuchonieme dziecko, którego rodzina nie zna języka 

migowego, może mieć kontakt z innymi niesłyszącymi 

dziećmi, a tym samym nie czuje się odizolowane od 

rówieśników; 

• młody człowiek zmagający się z nałogami, mimo pandemii 

ma dostęp do programu odwykowego, który uratuje mu życie. 

To tylko kilka przykładów tego, jak Twoje wsparcie finansowe 

poprawia życie tysięcy ludzi w namacalny sposób. Ponieważ 

http://www.kazimierz.org/


pandemia nadal najbardziej dotyka ludzi biednych i 

zmarginalizowanych, ich potrzeby są większe niż 

kiedykolwiek. Najsłabsi członkowie naszej społeczności 

polegają na Tobie i na mnie w zakresie stałego dostępu do 

opieki, której tak bardzo potrzebują. Dlatego tak ważne jest, 

abyśmy osiągnęli cel kampanii parafialnej, który w tym roku 

wyznaczona jest na 13,8 miliona dolarów. Jesteśmy w stanie to 

zrobić, ale tylko wtedy, gdy każdy z nas dołoży swoją cegiełkę.  

Jako uczniowie Chrystusa „pozostajemy tu i czuwamy” z Nim, 

gdy dajemy świadectwo potrzebującym, w których On sam jest 

obecny. Dołącz do mnie i odpowiedz „tak” na Jego wezwanie, 

wspierając kampanię ShareLife najlepiej jak tylko potrafisz.” 

Następna niedziela Share Life przypada 19/20 czerwca. 
 

MALOWANIE KOŚCIOŁA 
 

Ostatni raz kiedy nasz kościół był w całości malowany było to 

w czasie, kiedy proboszczem był o. Antoni Mendrela, a więc 

30 lat temu. Boczne ściany były odświeżone w między czasie. 

Nadszedł czas, aby odświeżyć nasz kościół i aby został w 

całości ponownie pomalowany. Jest to wielkie i kosztowne 

przedsięwzięcie. Planujemy, jeśli nie będzie wielkich 

przeszkód, aby to uczynić w czasie tego lata. Z głębi serca 

dziękujemy wszystkim, którzy wspierają fundusz renowacyjny 

w naszej parafii. Druga składka na ten fundusz odbywa się w 

każdą ostatnią niedzielę miesiąca. 
 

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.  
 

CAŁODNIOWA SZKOŁA KATOLICKA 
 

Zwracamy się do osób zainteresowanych lekcjami języka 

polskiego dla swoich dzieci w ramach całodniowej szkoły 

katolickiej. Specjalnie powołany Komitet, stara się o 

wprowadzenie takiego programu do jednej ze szkół w regionie 

Mississauga East i przygotowuje on prezentację dla Dufferin-

Peel Catholic District School Board, że w Mississauga, 

szczególnie jej wschodniej części, zamieszkuje wiele rodzin 

polskich i jest duże zapotrzebowanie na to, aby stworzyć 

dzieciom z tych rodzin dodatkową szansę na naukę języka 

polskiego. Dlatego prosimy Państwa o podpisanie petycji 

znajdującej się na stronie: 
https://form.jotform.com/211047393199056 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 

PONIEDZIAŁEK – 24 maja 

8:00 1. Za parafian 

 2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i dary Ducha 

Świętego - własna (O. Jan odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. Jana Kosztowniaka (15 rocznica) i zmarłych z 

rodziny – Anna i Zdzisław Siwoń  

WTOREK, 25 maja 

8:00 1. Za śp. Wiktorię i Jana Nogaś, Rozalię i Henryka Nogaś 

– Janina Nogaś 

 2. Za śp. rodziców Felicję, Pawła Gilas i siostrę Edwardę 

- Stanisława (O. Jan odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

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

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 

ŚRODA, 26 maja  

8:00 1. Za śp. Franciszka Cieślę (4. rocznica) – żona Zofia z 

rodziną 

 2. Za śp. Stanisława Magdziak – rodzina (O. Jan 

odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za misje, misjonarzy i przyjaciół misji 

CZWARTEK, 27 maja – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana 

8:00 1. Za śp. Michała Gadżała i zmarłych z rodziny - 

Anastazja 

 2. Za śp. męża Jana i teściów Agnieszkę i Jana – 

Stanisława (O. Jan odprawia w Domu Kopernika)  

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. Annę Stykę w 1. rocznicę – córka Celina z rodziną 

PIĄTEK, 28 maja  

8:00 1. Za śp. Ryszarda Brzezińskiego – żona i syn 

 2. Za śp. Waldemara Sidorowicz - rodzina (O. Jan 

odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, Dominika 

Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików - Anna 

SOBOTA, 29 maja – św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy 

8:00 1. Za śp. Stanisława Kędzior i zmarłych z rodzin Kędzior 

i Ząbkiewicz – córki z rodzinami 

 2. Za śp. Stanisława Soleckiego w 1. rocznicę – córka z 

rodziną 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. braci Eugeniusza, Czesława i Tadeusza Magda - 

brat 

Trójcy Przenajświętszej 

Niedziela, 30 maja 

8:00 Za śp. Annę i Ludwika Magda – syn 

9:30 Za śp. syna Michała, rodziców Romana i Elżbietę, brata 

Jana Kic, dziadków Jana i Annę Ozga – rodzina Kic 

11:00 W intencji małżeństw obchodzących Jubileusze 

Małżeńskie 

13:00 Za śp. Mariannę i Rocha Gleń i dziadków z obu stron – 

córka Aniela z rodziną 

https://form.jotform.com/211047393199056

