
Piąta Niedziela Wielkanocna 

15 maja 2022 

I czyt. Dz 14:21-27 

II czyt. Ap 21:1-5a 

Ref. Psalmu 145: „Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.” 

Ewangelia: J 13:31-33, 34-35 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁY DO BOGA: 
 

Kathy BYCZKO 

Ewa DYKI 

Wanda POPRAWA 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 

Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy 

się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i 

Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami 

będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i 

dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.  
 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
 

Nabożeństwa majowe w naszej świątyni odbywają się 

codziennie o godz. 18:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę, 

aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.  
 

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 
 

W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja 

Boboli, patrona Polski; był on jezuickim kapłanem, gorliwym 

głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności 

Kościoła i ojczyzny; zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. 

Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym 

małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.  
 

ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 
 

W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego 

Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa 

naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu 

przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz 

orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą 

pomoc w naszym codziennym życiu.  
 

MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA 
 

W środę będzie odprawiona Msza św. zbiorowa. Intencje wraz 

z ofiarą podajemy w biurze parafialnym. Przypominamy, że nie 

ma już wolnych miejsc na intencje indywidualne w tym roku. 

Jednakże przyjmujemy intencje i przekazujemy je księżom na 

emeryturze czy na misjach. 
 

CELE DUSZPASTERSKIE OJCA ŚWIĘTEGO 
 

W przyszłą niedzielę w Kanadzie zbierana jest druga kolekta 

na cele Duszpasterskie Ojca Świętego. Papieskie organizacje 

charytatywne pozwalają papieżowi przyczynić się do różnych 

celów charytatywnych na całym świecie, w szczególności w 

celu pomocy ofiarom wojny, głodu i klęsk żywiołowych. 

Wnosząc wkład w Dzieła Duszpasterskie Papieża, wierni 

Kanady nadają swojej miłości charytatywny wymiar. Koperki 

znajdują się w rocznych zestawach i z tułu kościoła. 

 

 

RELIKWIE ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY  

I BŁ. RÓŻY CZACKIEJ 
 

Dzisiaj o godz. 11:00 zostaną uroczyście wprowadzone 

relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty oraz bł. Matki Róży 

Elżbiety Czackiej. Matka Teresa przyszła na świat w Skopje, 

w Macedonii, 26 sierpnia 1910 roku. Matka Teresa, 

założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości oraz laureatka 

Pokojowej Nagrody Nobla. Misjonarki Miłości niosą pomoc 

przede wszystkim nieuleczalnie chorym, bezdomnym, 

inwalidom, trędowatym, czy w ogóle niepełnosprawnym, bez 

szans na inną opiekę. Siostry działają na całym świecie. Matka 

Teresa zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie, w Indiach. 

Bł. Róża Maria Czacka urodziła się 22 października 1876 

roku w Białej Cerkwi na Ukrainie. Ze środowiska rodzinnego 

wyniosła ideały pracy patriotycznej i społecznej oraz żywą, 

pogłębioną wiarę. Otrzymała gruntowne i wszechstronne 

wykształcenie, znała biegle cztery języki obce. W wieku 22 lat, 

po upadku z konia, utraciła definitywnie wzrok. Za radą 

okulisty postanowiła poświęcić się sprawie niewidomych w 

Polsce, którzy wówczas byli pozbawieni wsparcia opieki 

społecznej. Założyła zakład dla niewidomych w Laskach. 

Niewidoma - Matka niewidomych, zmarła w opinii świętości 

15 maja 1961 roku w Laskach.  
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

22 maja dzieci z naszej parafii przystąpią do I KOMUNII 

ŚWIĘTEJ o godz. 9:30 i 13:00. Prosimy parafian 

uczestniczących zwykle we Mszy św. o godz. 13:00 o wzięcie 

pod uwagę, że uroczystość ta gromadzi liczne rodziny i gości 

dzieci przystępjących do komuni. Prosimy o udostępnienie 

ławek dla uczestników i dziękujemy za zrozumienie.
 

 

JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA O. PROBOSZCZA 
 

O. Proboszcz obchodzi w tym roku jubileusz 35 lecia 

kapłaństwa. Uroczystą Msze św. jubileuszową odprawi 5 

czerwca, w niedzielę o godz. 11:00. O. Janusz otrzymał 

święcenia kapłańskie 35 lat temu, 5 czerwca w Winnipegu, w 

Parafii św. Ducha. Również we Mszy św. weźmie udział i 

będzie celebrował swój jubileusz 35 lecia kapłaństwa O. 

Sławomir Trzasko, kapelan Domu Kopernika. Kazanie wygłosi 

o. Profesor Wojciech Kowal, z uniwersytetu św. Pawła w 

Ottawie. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

W niedzielę, 29 maja 2022 r. o godz. 11:00, zostanie 

odprawiona uroczysta Msza św. w intencji małżeństw 

obchodzących swoje jubileusze. Małżonkowie, którzy pragną 

wziąć udział w jubileuszowej uroczystości, proszeni są o 

kontakt z naszym biurem.  
 

SHARE LIFE 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiarę na 

ShareLife. Do tej pory nasza parafia zebrała sumę 

$12,375. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca 

dziękujemy. Następna kolekta na ten cel, a zarazem ostatnia w 

tym roku odbędzie się w niedzielę 5 czerwca. 
 

POLSKA SZKOŁA PRZY PARAFII ŚW. KAZIMIERZA 
 

Informujemy, że Polska Szkoła przy Parafii św. Kazimierza 

rozpocznie swoją działalność od września. Zajęcia w 

 



klasach będą odbywać się w godzinach 9:30 a.m. - 12:00 

p.m. O godz. 12:15 p.m. rozpocznie się przygotowanie do I 

Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania oraz katechizacja 

na innych poziomach. Zapisy do Polskiej Szkoły rozpoczną 

się w maju, a na katechizację we wrześniu. Zachęcamy 

rodziców, aby skorzystali z zajęć w Polskiej Szkole przy 

naszej parafii. 
 

PLANOWANIE MAJĄTKOWE Z PERSPEKTYWY 

KATOLICKIEJ 
 

W sobotę, 28 maja 2022 o godz. 9:00 zapraszamy na webinar 

po polsku, w trakcie którego dowiecie się Państwo jak istotne 

jest spisanie testamentu oraz pełnomocnictw Powers of 

Attorney, oraz o roli planowania majątkowego, a także 

dlaczego powinno nam zależeć na pochówku na katolickim 

cmentarzu. Piotr Okoński z Archidjecezji Torontońskiej 

poruszy nastepujące tematy: - Jak chronić naszych bliskich 

poprzez poprawnie spisany testament - Co zrobić aby nasze 

decyzje zapisane w testamencie były prawnie chronione i 

uszanowane   

- Pełnomocnictwa dotyczące środków materialnych i dotyczące 

osoby (Powers of Attorney) - Wybór wykonawcy testamentu 

- Jak znaleźć prawnika i doradcę do spraw majątkowych  

- Nasze katolickie tradycje związane z kremacją, pogrzebem i 

pochówkiem. Wszyscy uczestnicy otrzymają link internetowy 

do przewodnika o planowaniu majątkowym. Aby się 

zarejestrować, prosimy wysłać e-mail do: 

development@archtoronto.org wpisując w subject line webinar 

May 28 i nazwisko in the body of a masasage. 
 

STYPENDIA FUNDACJI W. REYMONTA 
 

Fundacja imienia W. Reymonta w Kanadzie informuje, że jest 

możliwość otrzymania stypendiów dla studiującej młodzieży 

polonijnej. Informacje znajdują się na stronie: www.reymont.ca 
 

SPOTKANIA RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH 
 

W każdą sobotę, po Mszy św. wieczornej odbędą się spotkania 

ruchu Rodzin Nazaretańskich. Nowi członkowie mile widziani. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

REKLAMA W BIULETYNIE PARAFIALNYM 
 

Wydawnictwo Liturgical Publication, które drukuje biuletyn 

parafialny, będzie umieszczać reklamy w naszym biuletynie. 

Reklamy rozpoczną się w czerwcu 2022 r. i będą wspierać 

serwis drukowania biuletynów. Wesprzyj biuletyn i zareklamój 

swój produkt lub usługę dzwoniąc do wydawnictwa Liturgical 

Publications 905-624-4422. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Eugeniusza Sapkowski – Halinka Milewicz z rodziną 

Za śp. Eugeniusza Sapkowski – Krysia Kat z rodziną 

Za śp. Eugeniusza Sapkowski – Bożena Borowska z rodziną 

Za śp. Eugeniusza Sapkowski – Henryk i Krystyna Borowski z 

rodziną 

Za śp. Eugeniusza Sapkowski – Roman i Pela Borowski z 

rodziną 

Za śp. Eugeniusza Sapkowski – Stanisław Borowski z rodziną 

Za śp. Eugeniusza i Amelię Sapkowski, rodziców Zofię i 

Władysława Sapkowski – rodzina Winslow i Sapkowski 

Za śp. Eugeniusza, Amelię i Andrzeja Sapkowski – rodzina 
Winslow i Sapkowski 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

5. Niedziela Wielkanocna 

Niedziela, 15 maja 

8:00 W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

9:30 Za śp. Stanisławę Pawłowski (34. rocz) – mąż i 

dzieci 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Leszka, Karola, Stefanię i Edwarda 

Ratajczaków – syn z córką 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Za śp. Zofię i Władysława Brączek – córka 

Kazimiera Pruchnicka 

PONIEDZIAŁEK, 16 maja - św. Andrzeja 

Boboli,kapłana i męczennika, Patrona Polski 

8:00 Za śp. Stanisława i Bronisławę Niedzielski oraz 

Zofię, Jana i ciocię Bronię – syn i brat z rodziną 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Za śp. Zofię i Jana Wąs oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące – wnuki 

WTOREK, 17 maja 

8:00 Za śp. rodziców Emilię i Jana Kupiec oraz siostrę 

Władysławę – syn i brat Józef z rodziną 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Za śp. Stanisława Kozacz w 1. rocznicę śmierci – 

siostra z rodziną 

ŚRODA, 18 maja – św. Jana Pawła I, papieża i 

męczennika 

8:00 Dziękczynna w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II 

– Komitet Przyjaźni Toronto - Warszawa 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 19 maja – Bł. Elżbiety Czackiej 

8:00 Za śp. Weronikę i Stanisława Kwieciarz - rodzina 

Zawada 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Za śp. Stefanię Bednarczyk (8. rocznica) – syn Jerzy 

z rodziną 

PIĄTEK, 20 maja 
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Bożeny i 

Paul’a z okazji rocznicy ślubu - własna 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Za śp. Józefę Łącz – Zbigniew Wolański z córkami 

SOBOTA, 21 maja – św. Eugeniusza de Mazenod OMI 

8:00 Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki – córka z 

rodziną 

14:30 Msza święta ślubna – Matthew Penny & Elizabeth 

Kuzma 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Za śp. Jana, Stanisława i Wiesława Ostrowskich - 

siostra 

6. Niedziela Wielkanocna 

Niedziela, 22 maja 

8:00 Za śp. Michała i Agnieszkę Piersiak oraz Józefa, 

Jana, Franciszka, Marcina Piersiak i Anielę Cichoń 

– Stefania Piersiak 

9:30 Pierwsza Komunia Święta (grupa angielska) 

11:00 Za parafian 

13:00 Pierwsza Komunia Święta (grupa polska) 
18:30 Nabożeństwo Majowe 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dar zdrowia 

dla Lucyny i Józefa oraz Andrzeja i Edyty - własna 

mailto:development@archtoronto.org
http://www.reymont.ca/

