
Szósta Niedziela Wielkanocna 

9 maja 2021 

I czyt. Dz 10:25-26, 34-35, 44-48 

II czyt. 1 J 4:7-10 

Ref. Psalm 98: „Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.” 

Ewangelia: J 15:9-17 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
 

Marco RAZZOLINI & Diana AUCOIN 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Karol JANKOWSKI 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

 

DZIEŃ MATKI 
 

Z okazji Dnia Matki składamy naszym Mamom wyrazy 

wdzięczności, za macierzyństwo, okazywaną miłość i 

przekazywanie wartości życiowych tak bardzo potrzebnych do 

samodzielnego życia. Dziękujemy i życzymy Im dużo 

pociechy z dzieci, radości i zadowolenia w życiu osobistym 

dziś i na każdy dzień. Niech dobry Bóg wynagradza Waszą 

miłość i poświęcenie. Szczęść Boże!   
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa 

Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, 

abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, 

dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia 

wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w 

radości Wielkiej Nocy. 
 

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 odbywają się 

nabożeństwo majowe. W niedzielę nabożeństwo odbywa się po 

sumie.  
 

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

W najbliższy czwartek, 13 maja, przypada wspomnienie Matki 

Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II 

w 1981 r.  
 

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

W piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił 

dary i charyzmaty.  
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

BEATYFIKACJA SŁUG BOŻYCH 
 

Papież Franciszek zdecydował, ze beatyfikacja sług Bożych 

kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej 

odbędzie się 12 września w Warszawie o godzinie 12.00. 

Podczas wrześniowej uroczystości, papieża Franciszka będzie 

reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji 

do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu 

beatyfikacyjnego. 
 

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. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (25.04) – 2,980 

Niedziela (02.05) - $2,800 

Renowacja - $1,215 

Share Life - $1,625 
 

 

 

http://www.kazimierz.org/


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.  
 

REKLAMA W BIULETYNIE PARAFIALNYM 
 

Wydawnictwo Liturgiczne (Liturgical Publications) co tydzień 

drukuje nasz biuletyn parafialny i będzie odnawiać reklamy, 

które są umieszczone na ostatniej stronie biuletynu. Nowe 

reklamy rozpoczną się w czerwcu 2021 roku i będą pokrywać 

koszty drukowania biuletynu. Wesprzyj biuletyn i zareklamuj 

swoją firmę lub usługę dzwoniąc do Liturgical Publications 

pod numer 905-624-4422. 
 

POŻEGNANIE OJCA JANA SADOWSKIEGO 
 

O. Jan Sadowski, nasz senior, przechodzi 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 i 

życzymy wielu łask Bożych i opieki Maryi Niepokalanej. 

Szczęść Boże. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

O zdrowie i Boże błog. dla Dominika Sobańskiego, jego 

rodziców, dziadków i pradziadków 

O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Tomczyszyn 

Za śp. Bronisława Tomczyszyn i zmarłych z obu stron 

Za śp. Annę i Michała Gil 

Za śp. Karola Jankowskiego – rodzice z rodziną 

Za śp. Marię i Karola Iglar x8 – rodzina Krempaszanka 

Za śp. Marię i Karola Iglar x4 – córka z rodziną 

Za sp. Helenę Tynus – siostra z rodziną 
 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA 
 

15.04 - 15.05 Za śp. Tadeusza Świerzbińskiego – żona 
 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

6. Niedziela Wielkanocna - 9 maja 

8:00 1. W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

 2. Za śp. rodziców Stanisława i Katarzynę Jankowskich, 

Antoniego i Barbarę Pieróg i syna Karola Jankowskiego 

– 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 
 

PONIEDZIAŁEK – 10 maja 

8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Zofii i Waldemara - własna 

 2. Za śp. Stanisława – znajoma (O. Jan odprawia w 

Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. Aleksandrę i Tomasza Długosz – rodzina 
 

WTOREK, 11 maja  

8:00 1. Za śp. Jana Grela – syn Lucjan z rodziną 

 2. Za śp. Leokadię Sadowską – Aldona Sadowska (O. Jan 

odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 O Boże błog. dla rodziny i przyjaciół – Cecylia Pelic z 

rodziną 
 

ŚRODA, 12 maja – św. Pankracego, męczennika 

8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dusz i ciał, łaski Ducha 

Św. na każdy dzień, aby mocą Bożą pokonywać 

trudności dnia codziennego dla rodziny – Bożena Rupik 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. teściów Tomasza i Petronelę, braci Stefana i Ks. 

 Gabriela Kamińskich i bratową Leokadię – Alfreda  

 Kamińska 
 

CZWARTEK, 13 maja – Matki Bożej Fatimskiej 

8:00 1. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną  

 2. Za śp. Wiktorię Lotycz – Halina z rodziną (O. Jan 

odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. Stanisława i Stefanię Kos, Stanisława i 

Bronisławę, Zofię i Jana Niedzielskich – dzieci z rodziną 
 

PIĄTEK, 14 maja – św. Macieja, Apostoła 

8:00 1. Za śp. Józefa i Marię Rogalskich – Zofia Rogalska 

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

Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. rodziców Stanisława i Bronisławę, rodzeństwo 

Zofię i Jana, ciocię Bronisławę – syn z rodziną 
 

SOBOTA, 15 maja 

8:00 1. Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – córka Wanda z dziećmi 

 2. Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – córka Barbara z rodziną 

18:30 Nabożeństwo majowe 

19:00 Za śp. rodziców Zofię i Władysława Brączek – córka i 

syn 
 

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 


