Trzynasta Niedziela Zwykła
27 czerwca 2021
I czyt. Hi 38, 1.8-11
II czyt. 2 Kr 5:14-17
Ref. Psalmu 107: „Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.”
Ewangelia: Mk 4:35-41
Czternasta Niedziela Zwykła
4 lipca 2021
I czyt. Ez 2:2-5
II czyt. 2 Kr 12:7-10
Ref. Psalmu 123: „Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.”
Ewangelia: Mk 6:1-6

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW
Nasze kościoły zostały ponownie otwarte dla wiernych, o
pojemności 15%. Oznacza to, że w naszym kościele może być
95 wiernych w kościele, 20 osób na chórze i 50 w sali
parafialnej. 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.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

NABOŻEŃSTWO DO SERCA PANA JEZUSA

Klara KONSKY

Patrick John DOLOWICZ & Izabela DOROCICZ

Dobiega końca miesiąc czerwiec. Nabożeństwo czerwcowe jest
odprawiane o godz. 18: 30. Zadbajmy o to, byśmy choć raz
rodzinnie stanęli przed obliczem Jezusa utajonego w
Najświętszym Sakramencie.

ZMIANY DUSZPASTERSKIE

NABOŻEŃSTWA

Od sierpnia będzie w naszej parafii pracował
O. Zbigniew Halemba. Oto krótka historia jego
życia i powołania. O. Zbigniew Halemba
pochodzi z Rusinowic, niedaleko Częstochowy.
Mimo tego, że to mała miejscowość, znana jest
jednak z Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej. O. Zbigniew ma
3 braci i jedną siostrę. Po ukończeniu szkoły średniej wybrał
się na studia informatyczne w Opolu. Po ukończeniu studiów
podjął pracę w firmie tworzącej strony internetowe. Przyznaje,
że nigdy nie myślał o tym, żeby zostać księdzem. Po studiach,
a przed podjęciem pracy pewien znajomy ksiądz zabrał go na
rekolekcje Ignacjańskie do Krakowa (8 dni w ciszy). Był to dla
niego szczególnie „mocny” czas doświadczenia Boga, Jego
miłości, bliskości, niemal namacalnej. Te rekolekcje sprawiły,
że bardziej zaczął się interesować wiarą, słuchać konferencji,
czytać artykuły, jeździć na spotkania z modlitwą uwielbienia.
W Kędzierzynie-Koźlu pierwszy raz poznał Oblatów. Piszę:
„zachwyciło mnie ich braterstwo, bliskość z ludźmi i szczera
radość, która od nich biła. Po niedługim czasie pojechałem na
pierwsze rekolekcje powołaniowe w Obrze. I tak małymi
krokami dojrzewała we mnie decyzja o wstąpieniu do
Zgromadzenia”. „Moim wielkim pragnieniem jest wyjazd na
misje do Kanady Północnej. Dlaczego akurat tam? Jak już
wspomniałem od samego początku chciałem wyjechać na
misje, ale początkowo myślałem o Afryce. Najbardziej jednak
czułem wewnętrzne pragnienie, żeby wyjechać na misje gdzie
brakuje kapłanów. A jak wiemy Afryka chociaż potrzebuje
misjonarzy, to jednak coraz więcej mają swoich księży.
Cieszymy się, że O. Zbigniew pierwsze kroki w Kanadzie
stawia w naszej parafii św. Kazimierza. Witamy!

W pierwszym tygodniu lipca przypadają pierwszy czwartek
miesiąca – dzień, w którym modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – szczególna
okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca
– dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

PROŚBA O MODLITWĘ

BIULETYN PARAFIALNY

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.

W okresie wakacyjnym biuletyn parafialny będzie się
ukazywał co dwa tygodnie; następne wydanie 11 lipca.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

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.
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic
różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św.
o godz. 11:00.
SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII
Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali parafialnej od
godz. 18: 00 do 19:00.
BIURO PARAFIALNE
W okresie wakacyjnym, w lipcu i w sierpniu, biuro parafialne
będzie otwarte od wtorku do piątku od godz. 9:00 do 12:00 i od
13:00 do 17:00. W sobotę biuro parafialne będzie zamknięte.
Biuro parafialne będzie zamknięte w czwartek, 1 lipca, z okazji
święta Canada Day. W razie potrzeby prosimy dzwonić (416)
532-2822 i zostawić wiadomość lub wysłać email
parafia@kazimierz.org

SHARE LIFE
Agencje ShareLife też są do Twojej dyspozycji
Pamiętaj, że organizacje ShareLife istnieją, by nieść pomoc
również Tobie. Jeśli Ty, Twoja rodzina lub Twoi bliscy

potrzebują skorzystać z usług agencji finansowanej przez
ShareLife, wystarczy odwiedzić stronę internetową
sharelife.org i nacisnąć na „Need Help?” Jeśli możesz, złóż
ofiarę na ShareLife za pośrednictwem biura parafialnego lub na
stronie sharelife.org. Dziękujemy za wspieranie ShareLife!
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.
PODZIĘKOWANIE
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
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiktorii – Irena
Za śp. Cecylię i Tadeusza Hałków – syn; Za śp. Joannę i
Karola Hałków – wnuk; Za śp. Bronisławę i Piotra Gurdak –
bratanek
Za śp. Marka Tuzel x3– rodzina Sapkowskich
Za śp. Marka Tuzel – rodzina Borowskich
MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 20.06-19.07
Za śp. Agnieszkę Lalewicz – mąż Andrzej i rodzina Lalewicz
INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
13. Niedziela Zwykła, 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
PONIEDZIAŁEK, 28 czerwca - św. Ireneusza, biskupa, męcz.
8:00
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
dla Małgorzaty z okazji urodzin i rocznicy Chrztu
świętego - rodzina
2. Za śp. Marię, Tadeusza i Antoniego Pściuk (o. Jan
odprawia w Domu Kopernika)
18:30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Eli i Jacka
Paściak z okazji 20. rocznicy ślubu – własna
WTOREK, 29 czerwca – Świętych Apostołów Piotra i Pawła
8:00
1. Za śp. Waldemara Sidorowicz - rodzina
2. Za śp. Floriannę i Wacława Bobowicz (o. Jan)
19:00

18:30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

19:00 Za śp. rodziców i dziadków z obu stron – rodzina
ŚRODA, 30 czerwca – I-szych Męczenników Kościoła Rzymu
8:00
1. Za śp. Mieczysława Habas (rocznica) – żona z dziećmi

2. O zdrowie i potrzebne łaski w chorobie dla Danuty
Rak – koleżanki (o. Jan)
18:30

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

19:00 W intencji misji, misjonarzy i przyjaciół misji
CZWARTEK, 1 lipca – Canada Day
8:00
1. Za śp. Zygmunta Brańskiego (10. rocz) – syn z rodziną
2. Za śp. Krzysztofa, Romana i Krystynę Kudlig (o. Jan)
18:30

Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca

Za śp. rodziców Genowefę i Juliana Cwalina, siostry
Halinę i Danutę, szwagrów Wiktora i Henryka – Jula z
rodziną
PIĄTEK, 2 lipca
8:00
1. Za śp. Stanisława Skowron - córka z rodziną
2. Za śp. Bolesława Kaczyńskiego - córka (o. Jan)
19:00

18:30

Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca

Za śp. Karola Myśliwca, Eugeniusza Iglara, Dominika
Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików - Anna
SOBOTA, 3 lipca – św. Tomasza Apostoła
8:00
O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla
Konstantego – własna
11:30 Msza św. ślubna – Patrick Dolowicz & Izabela Dorocicz
19:00

18:00

Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca

Za zmarłych z rodzin Płonka, Michalczyk i Jagiełło –
rodzina Jagiełło
14. Niedziela Zwykła, 4 lipca
8:00
W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego
9:30
Za śp. Stanley’a Strycharz - syn, córka i rodzina
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Janinę Gal – córka Wanda z dziećmi
19:00
Za śp. Jana Ziółkowskiego i zmarłych z rodzin
Ziółkowskich, Chwalików, Białkiewiczów, Bieleckich i
dusze w czyśćcu cierpiące – Tekla z rodziną
PONIEDZIAŁEK, 5 lipca – św. Elżbiety Portugalskiej
8:00
1. Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewickich – córka z
rodziną
2. Za śp. Mariannę Sawuła – córka z rodziną (o. Jan)
19:00 W intencji lektorów i nadzw. szafarzy Komunii świętej
WTOREK, 6 lipca – św. Marii Goretti, dziewicy i męcz.
8:00
1. Za śp. Elżbietę Łapińską – Elżbieta z rodziną
2. O zdrowie i Boże błog. – własna (o. Jan)
19:00 Za śp. Annę Broda (2. rocznica) – córka Maria z rodziną
ŚRODA, 7 lipca
8:00
1. Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z rodziną
2. Za śp. Zbigniewa Tatar – Bożena z rodziną (o. Jan)
19:00

18:30

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

19:00 Msza Święta Zbiorowa
CZWARTEK, 8 lipca
8:00
Za śp. Halinę Urlich – brat z rodziną
19:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w rodzinie
Bembenek – własna
PIĄTEK, 9 lipca – św. Augustyna Zhao Rong, kapłana
8:00
Za śp. Mariannę Kaczyńską - córka
19:00 Za śp. rodziców Zofię i Bronisława Serafin oraz
siostrzeńców Roberta i Andrzeja – córka Janina z rodziną
SOBOTA, 10 lipca
8:00
O zdrowie i boże błog. dla Cecylii Panek - rodzina
19:00 Za śp. rodziców i teściów – Janina z rodziną
15. Niedziela Zwykła, 11 lipca
8:00
W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus
9:30
Za śp. Kazimierę Zwierko – syn i córka z rodzinami
11:00 Za parafian
13:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Krystyny i
Konstantego Pietrzyk oraz Hoyee, Andrew & Felix’a
Krupowicz - własna
19:00
Za śp. rodziców z obu stron Zalewskich i Buczkowskich
– córka z dziećmi

