Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
6 czerwca 2021
I czyt. Wj 24:3-8
II czyt. Hbr 9:11-15
Ref. Psalm 116: „Kielich zbawienia wzniosę w imię
Pana.”
Ewangelia: Mk 14:12-16, 22-26
W minionym tygodniu odszedł do Boga:
Jan GALUS
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i
centrum życia duchowego. Bóg powierza nam siebie w
drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy
wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas
nie zapomina i stale czuwa nad nami.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej gromadzi
nas wokół Chrystusowego ołtarza, byśmy po raz kolejny w
naszym życiu mogli uczestniczyć w Wielkiej Tajemnicy
naszej wiary, byśmy jeszcze raz mogli być na uczcie w
wieczerniku wraz z apostołami i Jezusem, byśmy stanęli pod
Krzyżem Chrystusa.
Dzień dzisiejszy to dzień uwielbienia i dziękczynienia
Jezusowi za tak wspaniały dar, jakim jest Jego pozostanie
wśród nas pod postaciami chleba i wina. Dzień
dziękczynienia za pokarm naszych dusz. W Boże Ciało
wielbimy Chrystusa Eucharystycznego. Jakże więc aktualne
jest zawołanie Sługi Bożego Jana Pawła II: „Nie lękajcie
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
W dniu 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa w bazylice NSPJ w Krakowie będzie miał
miejsce akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa w 100 rocznicę tego wydarzenia, przy
udziale Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach
będzie obradować na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej. W
tym samym dniu zostanie on odnowiony w wielu polskich
parafiach. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu
mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy
ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z
radością czerpali ze źródeł zbawienia”. Również w naszej
parafii w czasie wieczornego nabożeństwa odnowimy akt
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa.
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie,
rozpowszechnił się na skutek objawień św. Małgorzaty
Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku,
podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego
Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa
ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. Pius IX w 1856 r.,
a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego

rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu
poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa.
Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Uroczystość Niepokalanego Serca NMP przypada w
sobotę, 12 czerwca. Po poświęceniu święta najsłodszemu i
macierzyńskiemu Sercu Dziewicy Maryi w roku 1942 do
papieża napłynęły liczne prośby, ażeby istniejący w
niektórych miejscach kult Niepokalanego Serca Maryi
rozszerzył na cały kościół. Pius XII zezwolił na to w roku
1945. „Pewni, że w jej najmilszym Sercu znajdziemy
bezpieczną przystań pośród burz, które zewsząd nas
przygniatają”, przez symbol serca czcimy w Maryi Jej
najczystszą i doskonałą miłość do Boga i jej macierzyńską
miłość do każdego człowieka. W nim znajdujemy
schronienie pośród wszystkich trudności i pokus życia oraz
bezpieczną drogę, ażeby szybko dojść do jej Syna.
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 angielsku, 11:00 & 13:00.
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.
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
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.
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
Żyj Ewangelią wspierając społeczność głuchoniemych
Agencje finansowane przez ShareLife pracują na pierwszej
linii podczas pandemii Covid-19. Jedna z nich, Silent Voice,
nadal oferuje osobom głuchoniemym programy w ASL
(Amerykański Język Migowy). „Rzeczywiście jesteście
agentami zmian, umożliwiając Silent Voice prowadzenie
programów w języku migowym (ASL), które otwierają
świat przed osobami głuchoniemymi: dorosłymi, młodzieżą,
dziećmi i ich rodzinami”. – Kelly MacKenzie, Silent Voice.
Następna niedziela Share Life przypada 19/20 czerwca.
POŻEGNANIE OJCA LUDWIKA
W przyszłą niedzielę odbędzie się pożegnanie 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 również w tym roku obchodzi
jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich.
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.
INTENCJE MISYJNE
Za śp. Kazimierza, Wandę i Christopher’a Sierszula x3
Za śp. Karola Jankowskiego x3 – rodzina Pietrzyk i
Krupowicz
Za śp. rodziców Saladziak, braci, siostry, męża Louis i Mary
Gala – Stanisława Raciborska
Za śp. męża Józefa i syna Marka Tuzel – żona i mama
Monika Tuzel
MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 29.05-27.06
Za śp. Karola Jankowskiego – rodzina i przyjaciele

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
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
PONIEDZIAŁEK – 7 czerwca
8:00 W pewnej intencji
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. Jerzego Kwaczek – żona i dzieci
WTOREK, 8 czerwca
8:00 Za śp. Marię i Zdzisława Górka - córka z rodziną
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z
rodziną
ŚRODA, 9 czerwca – św. Efrema, diakona i Doktora
Kościoła
8:00 Za śp. Stefanię, Ziutę, Genowefę i Wandę z
rodzinami - siostrzenice
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Róży i
Mieczysława z okazji rocznicy ślubu oraz o dary
Ducha Świętego dla całej rodziny - własna
CZWARTEK, 10 czerwca
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie własna
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. Irenę Popko – rodzina Nyczów
PIĄTEK, 11 czerwca – Najświętszego Serca Pana Jezusa
8:00 Za śp. Wincentego i Walerię Babin – syn Ryszard
18:30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską – rodzice i
siostrę Marię i szwagra Stefana Maciąg
SOBOTA, 12 czerwca – Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny
8:00 Za Mariana i Eugenię Kasztelan - syn
18:00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
19:00 Za śp. Władysława i Józefa Jagiełło – rodzina
Jagiełło
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 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
13:00 Za śp. Helen Pawlowski – córka z rodziną

