
Jedenasta Niedziela Zwykła 

13 czerwca 2021 

I czyt. Ez 17, 22-24 

II czyt. 2 Kor 5, 6-10 

Ref. Psalm 92: „Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie 

Boże.” 

Ewangelia: Mk 4, 26-34 

 

W minionych tygodniach odeszli do Boga: 

Cecylia BURZYŃSKA 

Valentine SCHOLL 

Maria SOŁTYS 

Stanley BRUNKA 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami 

może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, 

lecz jeśli padnie na podatny grunt naszego serca, 

wyrośnie z niego zaskakujący nas krzew, który da 

schronienie wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń 

serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech 

pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu 

Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia 

Ducha Świętego w codzienności. 
 

POŻEGNANIE OJCA LUDWIKA 
 

Żegnamy dzisiaj O. Ludwika Stryczek, który powraca 

do swojej pracy misjonarskiej w Kamerunie. O. 

Ludwik pomagał w naszej parafii od września zeszłego 

roku i jesteśmy mu bardzo wdzięczni za jego pomoc. 

O. Ludwik obchodzi również w tym roku jubileusz 35-

lecia święceń kapłańskich. Z tej okazji składamy mu 

najserdeczniejsze życzenia.  

Ojcze Ludwiku, z całego serca życzymy Ci dużo 

zdrowia i sił w dalszym posługiwaniu kapłańskim i 

misjonarskim. Wszystko co robisz, czyń nadal z 

młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi 

ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą 

dzielisz się z potrzebującymi. Drogi Ojcze, z okazji 

jubileuszu święceń kapłańskich, życzymy Ci dużo 

Błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha św. i opieki 

Matki Bożej na każdy dzień oraz wielu łask Bożych za 

podjęty trud pracy misjonarskiej w Kamerunie. Szczęść 

Ci Boże! 
 

NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA 
 

Zapraszamy na Nabożeństwo czerwcowe codziennie o 

godz. 18: 30. To już prawie połowa miesiąca, więc 

należy zapytać siebie, czy uczestniczę w 

nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, czy modlę się Koronką do miłosierdzia Bożego, 

czy korzystam z sakramentu pojednania. W 

zabieganym świecie nie można zgubić tego, co 

najistotniejsze – spraw duszy. 
 

ZMIANY DUSZPASTERSKIE 
 

Od 1 sierpnia 2021 w Parafii św. 

Kazimierza pracować będzie o. 

Zbigniew Halemba OMI. Ojciec 

Halemba urodził się w 1988, a rok 

temu otrzymał święcenia kapłańskie. 

Ukończył informatykę na 

Uniwersytecie Opolskim, uzyskując 

tytuł inżyniera. Rok pracował w 

zawodzie, a następnie zdecydował się 

pójść do zgromadzenia, przez rok był w nowicjacie. 

Potem 6 lat w Wyższym Seminarium Duchownym 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. 

Pragnieniem o. Halemby jest w przyszłości praca na 

misjach wśród Eskimosów, w północnej Kanadzie. 

Serdecznie witamy w naszej parafialnej wspólnocie i 

życzmy Bożych łask. 
 

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 

W niedziele – 8:00, 9:30 po ang., 11:00, 13:00 & 

19:00. 
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

Spowiedź odbywa się w sali parafialnej od 3:00 p.m. 

do 4:00 p.m. w niedziele.  
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Dzieci, które ukończą dwutygodniowy 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. 
 

SHARE LIFE 
 

Następny weekend to niedziela ShareLife! 

W następną niedzielę, 20 czerwca, przypada niedziela 

ShareLife. Jak dotąd otrzymaliśmy $7,066.00. 

Zachęcamy do składania datków w parafii lub przez 

Internet na stronie sharelife.org. Comiesięczna 

autoryzacja wstępna (PAG) to wygodny sposób na 

rozłożenie składek na ShareLife na okres całego roku. 

http://www.kazimierz.org/


Aby się zarejestrować, wypełnij kopertę ShareLife w 

swojej parafii lub skontaktuj się z ShareLife pod 

adresem slife@archtoronto.org lub 416-934-3411. 

W następny weekend, 20 czerwca, przypada 

niedziela ShareLife. Bądź hojnym dawcą. 
 

ZBIÓRKA UŻYWANEJ ODZIEŻY 
 

Organizacja Św. Wincentego de Paul organizuje zbiórkę 

używanej odzieży w weekend 17/18 lipca 2021 r. na 

parkingu przy parafii św. Joanny Darc, 1701 Bloor Street 

West, Toronto. Sprzęt kuchenny, meble dziecięce i inne, 

książki, materace, naczynia, taśmy video i sprzęt do 

renowacji nie będą przyjęte. 
 

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 NIEDZIELNE 
 

Niedziela 16.05, 23.05 & 30.05 - $22,050 

The Pope’s Pastoral Work - $1,450 

Renowacja - $5, 315 

Share Life - $2, 396 
 

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. Marię Sołtys – siostra z rodziną 

Za śp. męża i brata Stanisława – żona i siostra z 

rodziną 

Za śp. Marię Mulak – siostra z rodziną 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 29.05-27.06 
 

Za śp. Karola Jankowskiego – rodzina i przyjaciele 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

11. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 13 czerwca 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Zofię Dudek – córka Michelle z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Helen Pawlowski – córka z rodziną   

19:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i dary Ducha 

Świętego dla wnuka Daniela w 18. rocznicę urodzin 

i jego rodziców Izabeli i Wojciecha z okazji urodzin 

i 21. rocznicy ślubu – rodzice i dziadkowie 

PONIEDZIAŁEK, 14 czerwca 

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

 2. Za śp. Wiktorię i Franciszka Półćwiartek – wnuki 

z rodzinami (o. Jan odprawia w Domu Kopernika) 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 Za śp. Janinę (2. rocznica) - siostra 

WTOREK, 15 czerwca  

8:00 1. Za śp. Jadwigę i Marię Sadkowski, Witolda, 

Bolesława, Antoniego i Jana Sadkowski – Theresa 

Trentler 

 2. Za śp. Henryka Sootko – córka Barbara z rodziną 

 (o. Jan odprawia w Domu Kopernika) 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Michała Podleśnego – 

Matka chrzestna 

ŚRODA, 16 czerwca  

8:00 1. Za śp. Józefa Bielak – żona, dzieci i wnuki 

 2. Za śp. Franciszka Stępień – syn z rodziną (o. Jan) 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 17 czerwca 

8:00 1. Za śp. Łucję Ząbkowską – koleżanka 

 2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Violi (o. Jan) 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  

19:00 Za śp. Katarzynę Szmolda, Braci Andrzeja, 

Szymona i Wojciecha – Aniela Warjas 

PIĄTEK, 18 czerwca 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego dla Elżbiety w dniu urodzin – rodzice 

 2. Za śp. Mariana Tryczyńskiego – rodzina (o. Jan) 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  

19:00 Za śp. Władysławę Todorską – synowie i wnuki z 

rodzinami 

SOBOTA, 19 czerwca – św. Romualda, opata 

8:00 Za śp. Mieczysława Królewicza – żona z rodziną 
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  

19:00 Za śp. Karola Iglar, Antoninę i Bronisława Hyc oraz 

Danutę i Władysława Majka - dzieci 

12. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 20 czerwca 

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Ludwika i Jana - siostra 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki 

Bożej na każdy dzień w rodzinach Kupiec i 

Salwador – własna 

19:00  Za śp. Czesława, stryja Bolesława i zmarłych z 

rodziny Paściaków – Halina z rodziną 


