Dwunasta Niedziela Zwykła
20 czerwca 2021
I czyt. Hi 38, 1.8-11
II czyt. 2 Kor 5:14-17
Ref. Psalm 107: „Chwalmy na wieki miłosierdzie
Pana.”
Ewangelia: Mk 4:35-41

PROŚBA O MODLITWĘ
Zwracamy się do parafian z prośbą o modlitwę w
intencji O. Antoniego Mendreli, byłego proboszcza
naszej parafii, który choruje na raka złośliwego. Niech
nasze modlitwy wspomogą go w jego dolegliwościach
i cierpieniu
NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
Marcin RAFIŃSKI & Christine WORRALL
Piotr STACHULAK-GÓRA & Melissa MALVONI

Nabożeństwo czerwcowe jest odprawiane od
poniedziałku do soboty o godz. 18: 30. Zadbajmy o to,
byśmy choć raz rodzinnie stanęli przed obliczem
Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA

ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN

Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem
dokonującym się na naszych oczach, lecz rzadko tak o
niej myślimy. Może gdyby wśród nas Jezus dokonał
tak spektakularnego znaku jak ucieszenie burzy na
jeziorze Genezaret, przypadlibyśmy Mu do stóp. A tu,
na tym ołtarzu, w czasie każdej Eucharystii dokonuje
się cud: Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem.
Niech nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa:
„[…] Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata” (Mt 28,20).

W środę 23 czerwca w Rzymie rozpocznie się 10.
Światowe Spotkanie Rodzin (potrwa do 27.06) pod
hasłem „Miłość rodzinna: powołanie i droga do
świętości.”

DZIEŃ OJCA
Z okazji Dnia Ojca, za wczoraj i dziś ,
każdym serca uderzeniem i każdym z niego płynącym
życzeniem
- zdrowia, sił i codziennej radości - za wszystkie Wasze
trudy i starania,
składamy dzisiaj podziękowania.
Najlepsze życzenia dla wszystkich Ojców,
z okazji Waszego święta,
życzymy Wam dużo błogosławieństwa, łask Bożych,
zdrowia i radości.
OTWARCIE KOŚCIOŁÓW
Od piątku, 11 czerwca, zostały ponownie otwarte nasze
kościoły dla wiernych, o pojemności 15%. Oznacza to,
że w naszym kościele może być 95 wiernych w
kościele, 50 w sali parafialnej oraz na chórze 20 osób.
Panowie z Komitetu Parafialnego będą wpuszczać
wiernych do kościoła na zasadzie, kto pierwszy
przyszedł do kościoła. Miejmy nadzieję, że te
ograniczenia wkrótce zostaną usunięte i wszyscy
będziemy mogli chodzić do kościoła, jak dawniej.
Dziękujemy za zrozumienie.
WOLONTARIUSZE
Potrzebni są wolontariusze do dezynfekcji ławek po
każdej Mszy św.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
W czwartek, 24 czerwca, przypada uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do
nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał
Jezusa jako Baranka Bożego.
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 piątek i w sobotę w sali
parafialnej od godz. 18: 00 do 19:00.
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
W ten weekend przypada niedziela ShareLife!
„Te niepewne czasy są szczególnie trudne dla osób
uzależnionych. Nasze programy nie byłyby dostępne
bez wsparcia ze strony ShareLife. Dzięki Państwa
dotacjom jesteśmy w stanie radykalnie zmniejszyć
izolację społeczną mężczyzn i kobiet chorych
psychicznie i uzależnionych.”
- Robin Griller, St. Michael’s Homes
Dzisiaj jest 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 06.06 & 13.06
Niedziela - $11,482.00
Mary Grove - $1,125.00
Renowacja - $2,295.00
Share Life - $2,720.00
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.
MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 20.06-19.07
Za śp. Agnieszkę Lalewicz – mąż Andrzej i rodzina
Lalewicz

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
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 Piaścików – Halina z rodziną
PONIEDZIAŁEK, 21 czerwca - św. Alojzego Gonzaga
8:00
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej dla Alicji - własna
2. Za śp. Ks. Jacka Wawrzyniaka – rodzina Nydza (o.
Jan odprawia w Domu Kopernika)
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha św.
dla Agaty, Sławomira, Mateusza i Julii - mama
WTOREK, 22 czerwca – Matki Bożej z Notre-Dame-DuCap
8:00
1. Za śp. Jana Wardę i Radosława Podgórskiego
2. Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Świętego dla
męża Jana – żona (o. Jan w Domu Kopernika)
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. rodziców Karola Iglar, Antoninę i Bronisława
Oraz Danutę i Władysława Majka - dzieci
ŚRODA, 23 czerwca
8:00
1. Za śp. Irenę i Krzysztofa Zarzeckich
2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Bernadetty
Stefaniak - koleżanka (o. Jan w Domu Kopernika)
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. Jana Jasińskiego i zmarłych z rodziny – syn z
rodziną
CZWARTEK, 24 czerwca – Narodzenie św. Jana
Chrzciciela
8:00
1. O zdrowie i Boże błog. dla dzieci, wnuków i
prawnuków – Janina Szapućko
2. Za śp. Danutę Moskwę – mąż (o. Jan)
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. rodziców Jana i Michalinę i braci Ryszarda i
Jana Bilkiewicz – Zofia Cieśla z rodziną
PIĄTEK, 25 czerwca
8:00
1. Za śp. Jadwigę i Jana Fanaszczyk – rodzina Nyczów
2. Za śp. Lucynę i Jana Kulak i Teresę Bobowicz (o.
Jan w Domu Kopernika)
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę i całkowite
zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie
SOBOTA, 26 czerwca
8:00
Za śp. Jadwigę
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla
Roberta i Tomasza Sznitko w dniu urodzin - mama
13. Niedziela Zwykła
Niedziela, 27 czerwca
8:00
W intencji członków Sodalicji Mariańskiej - Henryka
9:30
Za śp. Christopher’a Campbell – babcia z rodziną
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Stanisławę Kolowski w 1. rocznicę – córka z
rodziną
19:00 Za śp. Jana Wróbel (9. rocznica) – córka z rodziną

