Uroczystość Trójcy Świętej
30 maja 2021
I czyt. Pwt 4:32-34, 39-40
II czyt. Rz 28:16-20
Ref. Psalm 33: „Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.”
Ewangelia: Mt 28:16-20
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która
mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i
Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle
umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie
chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i
w której my także mamy swoje miejsce.
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta:
Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo
głosem, a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci
gołębicy. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział
Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego”. Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie
Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę prosił
Ojca, a innego Pocieszyciela da wam". „Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy”.

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 przypadają: pierwsza środa miesiąca –
pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się
o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca
– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem - okazja do
spowiedzi od godz. 18:00 do 19:00 w sali parafialnej i
pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
KOMUNIA ŚWIĘTA
W CZASIE PANDEMII
W niedzielę Komunia św. udzielana jest wiernym od godz.
2:00 do 5:00 PM w kościele.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Święte według
porządku niedzielnego. Ze względu na pandemię
uczestniczymy we Mszy św. tylko online.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Dzisiaj o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza Św. w
intencji małżeństw obchodzących swoje jubileusze.
Rocznice ślubu obchodzą:
16. rocznica - Magdalena Rylska & Adam Waligóra
30. rocznica - Irena & Marian Typa
30. rocznica - Dorota i Janusz Janeczek
35. rocznica - Jolanta i Stanisław Gruca
50. rocznica - Maria i Julian Jakubiec
55. rocznica - Zofia i Zdzisław Nowak
60. rocznica - Krystyna i Henryk Skibińscy

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.

Dostojnym Jubilatom życzymy wielu łask Bożych i
wszelkiego błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego
pielgrzymowania.
CZERWIEC – MIESIĄC SERCA JEZUSOWEGO
Miesiąc czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Czasem stawiamy sobie pytanie: Co
możemy uczynić dla Serca Jezusowego, jak odpowiedzieć
na Jego miłość? ”Spoglądając na Serce Jezusa, serce
człowieka uczy się poznawać prawdziwy i jedyny sens
własnego życia, uczy się strzec przed ułomnościami
ludzkiego serca, łączenia synowskiej miłości wobec Boga z
miłością bliźniego. Tak oto – a jest to prawdziwe
zadośćuczynienie, którego oczekuje Serce Zbawiciela – na
ruinach nienawiści i przemocy będzie mogła powstać
cywilizacja Serca Chrystusa.” Papież św. Jan Paweł II.
Zapraszamy na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa
codziennie, oprócz niedziel, o godz. 18:30.

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

Życie Ewangelią poprzez wspieranie potrzebujących
„Bez Ciebie ShareLife nie mogłaby wypełniać swojej misji,
którą jest życie Ewangelią poprzez niesienie pomocy
potrzebującym. Razem zmieniamy świat na lepsze! Modlę
się, abyśmy nadal odpowiadali na Bożą miłość, wychodząc
z własnego kręgu i szukając dobra w innych”.
— Kardynał Thomas Collins

Prosimy o składanie ofiar za pośrednictwem biura
parafialnego lub sharelife.org. Prosimy o szczodry dar.
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
MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 29.05-27.06
Za śp. Karola Jankowskiego – rodzina i przyjaciele

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
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
PONIEDZIAŁEK – 31 maja - Nawiedzenie Najświętszej
Maryi Panny
8:00
1. Za śp. Wandę i Pawła Gliniecki – Theresa Trentler
2. Za śp. Felicję i Henryka Rychlickich - rodzina (O. Jan
odprawia w Domu Kopernika)
18:30

Nabożeństwo majowe

19:00 Za śp. Jerzego i Bronisławę Latosik – syn z rodziną
WTOREK, 1 czerwca - św. Justyna, męczennika
8:00
1. Za śp. Józefa Czula – bratanek z rodziną
2. Za śp. Grażynę Duchnowską – Anastazja Solanko i
Krzysztof Jażdżewski (O. Jan odprawia w Domu
Kopernika)
18:30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

Za śp. Jadwigę Bilkiewicz w 1. rocznicę śmierci – Zofia
Cieśla z rodziną
ŚRODA, 2 czerwca
8:00
1. Za śp. Adolfa i Felicję Sadkowski i Evę Sadkowski –
Theresa Trentler
2. Za śp. Anę Okriak – córka Józefa z rodziną (O. Jan
odprawia w Domu Kopernika)
19:00

18:30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

19:00 Msza Święta Zbiorowa
CZWARTEK, 3 czerwca
8:00
1. Za śp. mamę Marię Bereszko, siostry Zofię, Teresę,
Wiesławę, Halinę, Elżbietę, braci Stanisława,
Kazimierza, Włodzimierza, Tadeusza, Wiesława i Jacka
– córka i siostra Janina Nogaś
2. Za śp. Annę Mruklik - koleżanka (O. Jan odprawia w
Domu Kopernika)
18:30

Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca i do Serca Pana Jezusa

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
dla Olivera z okazji 4. urodzin - dziadkowie
PIĄTEK, 4 czerwca
8:00
1. Za śp. Aleksandra i Franciszka Malańczak – córki
2. Za śp. Władysława, Józefę i Jadwigę Borowskich –
Bożena Borowska
3. Za śp. Annę Trela ( 2. rocznica) – mama, brat i dzieci
(O. Jan odprawia w Domu Kopernika)
19:00

18:30

Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca i do Serca Pana Jezusa

19:00 Za śp. Zofię i Władysława Brączek – córka i syn
SOBOTA, 5 czerwca – św. Bonifacego, biskupa i męczennika
8:00
1. Za zmarłych z rodzin Matysów i Juchniewiczów – syn
z rodziną
2. Za śp. Danutę Baruk – siostra z rodziną
18:00

Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca i do Serca Pana Jezusa

19:00 Za śp. rodziców i teściów – Janina z rodziną
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Niedziela, 6 czerwca
8:00
W intencji członkiń Towarzystwa Różańca Świętego
9:30
Za śp. Annę Jasiński – mąż z rodziną
11:00 W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej
13:00 Za śp. rodziców i dziadków z obu stron z rodzin
Kasprowicz i Nycz - córka

