
Dziewiętnasta Niedziela Zwykła 

8 sierpnia 2021 

I czyt. 1 Krl 19:4-8 

II czyt. Ef 4:30-5:2 

Ref. Psalmu 34: „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest 

dobry.”  

Ewangelia: J 6:41-51 

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

15 sierpnia 2021 

I czyt. Ap 11:19, 12:1.3-6.10 

II czyt. 1 Kor 15:20-27 

Ref. Psalmu 45: „Stoi Królowa po Twojej prawicy.”  

Ewangelia: J 6:41-51 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI: 
 

Roman SENISZYN 

Józefa ŁĄCZ 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

NOWE PROCEDURY SANITARNE 
 

Kardynał Collins ogłosił nowe procedury sanitarne w 

kościołach. Ze względu na znaczny spadek zachorowań na 

wirusa w Ontario, nie obowiązuje w kościele limit wiernych, 

jedynie zachowanie bezpiecznej przestrzeni. Natomiast 

wszystkich wiernych obowiązują maseczki. 
 

Procedury sprzątania ławek, łazienek, salek spotkań są 

zrelaksowane, nie trzeba obecnie dezynfekować ławek po 

każdej Mszy św., jedynie pozostaje regularne sprzątania 

kościoła.  
 

Od dzisiejszego weekendu (8 sierpnia) kolekta niedzielna 

ponownie będzie zbierana przy użyciu koszyków w tradycyjny 

sposób, według starego zwyczaju. 
 

Dezynfekcja rąk nie jest obecnie obowiązkowa wchodząc do 

kościoła, jednakże środki dezynfekcyjne muszą być dostępne 

dla wszystkich wchodzących, którzy chcieliby z nich 

skorzystać. 
 

Spotkanie grup parafialnych, młodzieży, katechizacja itp. 

Mogą już rozpocząć się z zachowaniem środków 

bezpieczeństwa oraz noszeniu maseczek. 
 

Wszystkie służby liturgiczne w pełni wznawiają swoje posługi, 

a więc ministranci, szafarze, lektorzy itp. Jedynie sakrament 

spowiedzi dalej odbywa się poza konfesjonałem, gdyż 

konfesjonał jest zbyt małą przestrzenią dla zachowania 

bezpieczeństwa sanitarnego. W naszej parafii spowiedź 

odbywa się w piątek i sobotę o godz. 18:00 w sali parafialnej. 
 

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. 
 

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. 
 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. 
 

Sierpień obfituje we wspomnienia i uroczystości religijne oraz 

patriotyczne. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada w 

przyszłą niedzielę, 15 sierpnia. Tajemnica wniebowzięcia 

Maryi nie jest bezpośrednio wyrażona w Piśmie Świętym, od 

najdawniejszych jednak czasów należy do skarbca wiary i z 

radością wyznawana jest przez uczniów Chrystusa. To 

wydarzenie zostało ogłoszone w kościele jako dogmat 

objawiony przez Boga, że Niepokalana Matka Boga, Maryja 

zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i 

ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. 
 

PATRONALNE ŚWIĘTO MISJONARZY OBLATÓW 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, Misjonarze Oblaci MN obchodzą swoje 

patronalne święto. Z tej okazji wszystkim Misjonarzom 

Oblatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Maryja, 

patronka Zgromadzenia, wyprasza ojcom wszelkie potrzebne 

łaski. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki Bożej 

Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej modlitwie. 13 

sierpnia o godz. 18:00, w naszym kościele parafialnym 

odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym 

serdecznie zapraszamy. W programie Różaniec Fatimski i 

Msza św. 
 

KATOLICKIE MISJE W KANADZIE 
 

W niedzielę, 15 sierpnia, będzie zbierana druga składka 

przeznaczona na Katolickie Misje w Kanadzie (Scarborough 

Missions), misja, która łączy współpracę księży katolickich 

oraz ludzi świeckich i głosi słowo Chrystusowe. Kopertki 

znajdują się w rocznych zestawach oraz są wyłożone z tyłu 

kościoła. Prosimy czeki wystawić na Parafię św. Kazimierza w 

memo z dopiskiem „Misje w Kanadzie”. 
 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII I BIERZMOWANIA 
 

Po długiej przerwie w katechizacji naszych dzieci, chcemy 

wznowić zajęcia z religii w naszej parafii. Aby to zrobić 

potrzebujemy otwartości i wsparcia rodziców oraz 

zaangażowania osób, które chciałyby służyć jako katecheci. 

Dlatego poszukujemy chętnych do katechizacji. Jeśli są osoby, 

które chciałyby się włączyć w to dzieło, serdecznie 

zapraszamy!!! Prosimy o kontakt z naszą parafią.  

Katechizacja w naszej parafii rozpocznie się 18 września br., i 

będzie się odbywać w soboty od godz. 11: 00 do 12: 30 w 

salkach Polskiej Szkoły św. Kazimierza, tak jak było to 

dotychczas. Katechizacją objęte zostaną dzieci od zerówki do 

klasy 7, w tym klasy sakramentalne – I Komunia Święta i 

Bierzmowanie. Wszystkie zajęcia będą przeprowadzane w 

reżimie sanitarnym, tzn. dezynfekcja, maseczki oraz dystans. 

Formularze rejestracyjne są dostępne w biurze parafialnym lub 

na naszej stronie internetowej www.kazimierz.org (zakładka: O 

parafii) 
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali parafialnej od 

godz. 18: 00 do 19:00. 

http://www.kazimierz.org/
http://www.kazimierz.org/


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. 
 

BIULETYN PARAFIALNY 
 

W okresie wakacyjnym biuletyn parafialny będzie się 

ukazywał co dwa tygodnie; następne wydanie 22 sierpnia. 
 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W SANKTUARIUM 

MĘCZENNIKÓW KANADYJSKICH 
 

Z przykrością informujemy, że nie odbędzie się w tym roku 

doroczna uroczystość odpustowa Polonii w Sanktuarium 

Męczenników Kanadyjskich. O tej decyzji poinformował 

dyrektor Sanktuarium kilka miesięcy temu. Wszystkie 

pielgrzymki w tym roku są odwołane. Teren sanktuarium jest 

zamknięty, jedynie otwarty jest kościół. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary 

składane na cele utrzymania naszej parafii. Dziękujemy 

szczególnie za ofiary złożone na malowanie kościoła, które 

rozpocznie się wkrótce. Szczegóły i koszty podamy w 

następnym biuletynie oraz o. Proboszcz ogłosi je w niedzielę w 

czasie ogłoszeń parafialnych. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla o. Kazimierza 

Kozickiego – Małgosia i Bogdan; Za śp. Irenę i Antoniego 

Grodeckich – córka Małgosia z rodziną; Błagalna o łaskę 

nawrócenia dla Krzysztofa – rodzice; Błagalna o łaskę 

nawrócenia dla Ewy i Wojtka – siostra Małgosia; O Boże błog. 

i opiekę Matki Bożej dla Ewy Hirniak – Małgosia i Bogdan;  

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Bogdana Hirniak – żona 

i syn; Za śp. Józefa i Władysława Hirniak – rodzina; Za dusze 

w czyśćcu cierpiące 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

01.08-30.08 Za śp. Marka Wójtowicza – mama i przyjaciele 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

19. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 8 sierpnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla dzieci, 

wnuków i prawnuków - Alfreda 

11:00 Za parafian 

13:00 Dziękczynna za dar rodziny z prośbą o jedność w 

umiłowaniu Boga 

19:00 Za śp. Eugeniusza Pelic – żona z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 9 sierpnia – św. Teresy Benedykty od Krzyża, 

dziewicy i męczennicy  

8:00 Za śp. Zofię i Ferdynanda Kopyść – córka Joanna 

19:00 Za śp. Irenę i Andrzeja Krukowskich – córka Edyta z 

rodziną  
 

WTOREK, 10 sierpnia 

8:00 Za śp. Barbarę i Bogdana Jankowskich i Piotra 

Bojanowskiego  

19:00 Za śp. Karolinę i Antoninę Warmuz oraz Reginę i 

Kazimierza Golembiowskich – córka Maria Boksa 

 

ŚRODA, 11 sierpnia – św. Klary, dziewicy 
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Ani i Andrzeja z 

okazji 9. rocznicy ślubu i dary Ducha Świętego dla rodziny - 

rodzice 

19:00 Za śp. bratowe Ludwinę Warmuz i Marię Warmuz – Maria 

Boksa z rodziną 

CZWARTEK, 12 sierpnia  

8:00 Za śp. Ewę i Aleksandra Bednarskich – Henryka i Jan 

Zawada 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinach 

Boksa, Warmuz i Miranda – Maria Boksa 
 

PIĄTEK, 13 sierpnia 

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

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za zmarłych z rodzin Mazur, Jakubiec, Skwierz i Peczar – 

Agata i Andrzej Peczar  
 

SOBOTA, 14 sierpnia – św. Maksymiliana Kolbe, kapłana i 

męczennika 

8:00 Za śp. Fryderyka Masłowskiego – rodzina Milewskich 

19:00 Za śp. syna Norberta Gromysz, brata Józefa Zabielskiego i 

rodziców Stefanię i Józefa Zabielskich- Jadwiga Gromysz 
 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Niedziela, 15 sierpnia 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Teresę Świderską – Zofia Rogalska 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Genowefę i Mieczyslawa Lewicki – córka z rodziną 

19:00  Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Agnieszki i 

Tadeusza Taras z okazji 57. rocznicy ślubu – własna 
 

PONIEDZIAŁEK, 16 sierpnia 

8:00 O dary Ducha Świętego i miłosierdzie Boże dla Daniela i 

Michelle – babcia  

19:00 Za śp. Marię i Adama Wrona – córka z dziećmi 

WTOREK, 17 sierpnia 

8:00 Za śp. Józefę Zdyb - Zofia 

19:00 Za śp. Reginę - córka 

ŚRODA, 18 sierpnia 

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Angeliki i Tadeusza 

z 2. rocznicę ślubu - rodzice 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 19 sierpnia  

8:00 Za śp. Marię, Franciszka i Juliusza Waksmański – 

Małgorzata i Franciszek z rodziną 

19:00 Za śp. Kazimierę Chaberek – Halina z rodziną 

PIĄTEK, 20 sierpnia – św. Bernardyna, Doktora Kościoła 

8:00 1. Mariannę Wasilewską i zmarłych z rodziny Wykowskich 

– dzieci 

 2. Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – Barbara z rodziną (o. Jan 

odprawia w Domu Kopernika) 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 O zdrowie i Boże błog. Beaty i Seana Zaboroskich i ich 

dzieci Harrisona, Millicent, Rhett i Jagger’a – mama i babcia 

SOBOTA, 21 sierpnia – św. Pius X, papieża 

8:00 Za śp. Henrykę i Mieczysława Szularz – siostry 

13:00 Msza św. ślubna – Zbigniew Labieniec & Milena Mikucki 

19:00 Za śp. Amelię i Bolesława – córka i wnuk 

21. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 22 sierpnia 

8:00 Za śp. Stanisława Zalewskiego – Stefania Moskwa 

9:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Diane i Huberta 

Kloda z okazji 16. rocznicy ślubu i ich dzieci Natalii i 

Dominika – mama i babcia 

11:00 O Boże błog. dla Władysława Guzda z okazji urodzin – 

Grazyna i Tony Iwasiów z przyjaciółmi 

13:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błog. w rodzinie 

Zawada – własna 

19:00 Za śp. Antoniego Grodecki – córka Małgosia z rodziną 


