
Trzecia Niedziela Adwentu 

13 grudnia 2020 

I czyt. Iz 61:1-2a, 10-11 
II czyt. 1 Tes 5:16-24 

Ref. Psalm 46: „Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.”  

Ewangelia: J 1:6-8, 19-28 
 

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 
 

W liturgii Kościoła 3. Niedziela Adwentu jest nazywana 

niedzielą Gaudate – „radujcie się”. Bliskość Świąt Bożego 

Narodzenia sprawia, że powinniśmy zastanowić się, czy już 

jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem. 
 

W MINIONYM TYGODNIACH ODESZŁY DO BOGA: 
 

Helena SWACIAK 

Krystyna MULARCZYK 

Wiktoria LOTYCZ 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

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 

Różaniec codziennie o godz. 16:00 i 17:00. 
 

MIMO ZAMKNIĘTYCH KOŚCIOŁÓW... 
 

Mimo zamkniętych kościołów na publiczne Msze św., my 

jesteśmy z Wami i czujemy brak waszej obecności w kościele. 

W tym czasie wielkiej próby naszej wiary, zapraszamy was 

codziennie do naszego kościoła na Adorację Najświętszego 

Sakramentu w intencji ustania pandemii, która odbywa się od 

godz. 15:00 do 18:00. Jednakże należy się zapisać na wolny 

segment czasu i musimy pamiętać, że tylko 10 osób może być 

w kościele. Jeśli widzimy że jest 10 osób, to musimy poczekać, 

lub przyjść później. 
 

Zapraszamy do uczestniczenia w Mszach św., wszystkich 

nabożeństwach z naszego kościoła Online, www.kazimierz.org 

– Telewizja Parafialna Na Żywo. Msze św. odprawiamy 

każdego dnia, w niedzielę oraz wszystkie nabożeństwa według 

stałego grafiku w naszej parafii. Bądź z nami. 
 

Pandemia ma również wielki negatywny wpływ na kondycję 

finansową naszej parafii. Niedzielne ofiary w okresie marzec-

listopad spadły o 40% w porównaniu z rokiem 2019. W 

czerwcu tylko połowa wiernych powróciła do kościoła i ciężar 

utrzymania parafii w większości leżał na ich barkach, gdyż 

tylko 10% z tych, którzy pozostali w domach i uczestniczyli za 

pomocą TV parafialnej we Mszach św. czuli się 

odpowiedzialni za swoją parafię i przysyłali niedzielne ofiary, 

lub też przywozili je wrzucając do skrzynki pocztowej. Dlatego 

zwracamy się z prośbą do wszystkich, aby w tych trudnych 

czasach również pamiętać o swojej parafii i ją wspomagać. 

Ofiary można przynieść do biura, wrzucić do skrzynki na list 

lub wysłać pocztą. Jest też możliwość złożenia ofiary za 
pomocą karty kredytowej na naszej stronie, używając link: 

Ofiara online, a następnie wybierając naszą parafię. 
 

 

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. Dzisiaj, 13 grudnia o godz. 18:00, w naszym 

kościele parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do 

udziału w którym serdecznie zapraszamy przez Telewizję 

Parafialną. W programie Różaniec Fatimski i Msza św. 
 

ROCZNICA STANU WOJENNEGO 
 

Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu 

wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie 

możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich 

ofiarach stanu wojennego. 
 

URODZINY PAPIEŻA FRANCISZKA 
 

W czwartek, 17 grudnia przypada 84. rocznica urodzin papieża 

Franciszka. Polecajmy opiece opatrzności Bożej naszego 

papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha 

Świętego o towarzyszenie Ojcu  Świętemu. 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

Mimo zamknietych kościołów na celebracje Mszy świętych, 

będziemy przeżywać rekolekcje adwentowe w naszej parafii, 

które poprowadzi o. Adam Filas OMI. Rekolekcje rozpoczną 

się w 4. Niedzielę Adwentu. Niech te rekolekcje adwentowe, 

które będziemy przeżywać, dzięki refleksji nad Słowem 

Bożym i sakramentowi pojednania, przygotują nas do 

głębszego przeżywania świąt.  
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Przedświąteczne porządki, kupowanie prezentów dla 

najbliższych, zgiełk promocji – to wszystko może stać się 

rozproszeniem, które przysłoni sens Świąt Narodzenia 

Pańskiego. Tymczasem bożonarodzeniowa „eksplozja” 

życzliwości ma być przede wszystkim znakiem wiary w to, że 

to Bóg jest źródłem dobra, ze dopiero obdarowani przez Boga 

wierzący mogą obdarowywać innych. A największe 

obdarowanie, „nadonioślejsza promocja” wydarza się właśnie 

w konfesjonale. Tam gdzie kapłan wypowiada słowa „i ja 

odpuszczam tobie grzechy”, dokonuje się nowe narodzenie 

dzieci Bożych, bez którego Narodzenie Jezusa może pozostać 

gwiazdkową dekoracją. Sakrament Pojednania jest dostępny 

w naszej parafii w każdą niedzielę od godz. 15:00 do 17:00 

w sali parafialnej. Pamiętajmy, że w sali wraz księżmi może 

być tylko 10 osób. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Serdecznie dziękujemy panom z Komitetu Parafialnego za 

ustawienie szopki obok kościoła. Sładamy wielkie Bóg zapłać 

panom: Tadeusz Cichoń, Mieczysław Hołówko, Edward 

Milewski, Adam Waligóra, Jan Matyka, Józef Stępień i Jan 

Armatys. 
 

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA 
 

Przy naszej parafii powstaje Katolicka Poradnia Rodzinna. 
Poradnia służyć będzie bezpłatną pomocą w problemach 

małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych. Spotkania są 

indywidualne i odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w 

czwartki. Spotkania prowadzić będzie dr. Waldemar Paliga. 

Aby umówić na indywidualne spotkanie proszę zadzwonić do 

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


biura parafialnego. Pamiętajmy, że choć po ludzku pewne 

sprawy wydają się niemożliwe do naprawienia czy zmiany, to 

dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych !!! 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2021 
 

Kopertki można odbierać w biurze parafialnym. Parafianie, 

którzy mieli numery powyżej numeru 544, otrzymali nowe 

numery. Wszystkie osoby, które chcą wspierać finansowo 

naszą parafię mogą korzystać z kopertek. Stali użytkownicy 

odbierają je raz w roku z początkiem grudnia, nowi proszeni są 

o konatakt z biurem parafialnym w październiku. Ofiary na 

kościół można odliczyć od podatku.  Zaświadczenia 

podatkowe za każdy rok są wysyłane do parafian pod koniec 

lutego. 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Intencje mszalne na 2021 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym. Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 4 

intencji: jedną w niedzielę i trzy w tygodniu. 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 PARAFIALNE 
 

Niedziela (06.12) – $1,950 

Dziękujemy za wsparcie materialne naszej parafii. Ofiary 

można składać w biurze parafialnym wrzucając do skrytki na 

listy, umieszczonej w ścianie przy schodach, wysłać pocztą lub 

przelewem bankowym.  
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – 01.12-30.12 
 

Za śp. Czesława Kluska – córka Alicja z rodziną 

Za śp. Sławomira Bobel – synowie i brat z rodzinami 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Lubę i Adama Grodeckich, Stanisławę i Józefa 

Gasperowicz – wnuczka Małgosia 

Za śp. Józefa Hirniak – brat Bogdan z rodziną 
 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

3. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 13 grudnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Franciszka Konopkę – żona  

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Władysława Zubyk – córka z rodziną 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Łucję Girtler – syn Jan z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 14 grudnia – św. Jana od Krzyża, kapłana i 

Doktora Kościoła 

8:00 1. Za śp. Helenę Kopowską w 1. rocznicę - rodzina 

 2. Za śp. Genowefę Łęczycką – Helena Rusinek 

19:00 Za śp. rodziców Stanisławę i Franciszka , brata 

Krzysztofa i siostrę Krystynę, dusze w czyśćcu cierpiące 

– córka i siostra 

WTOREK, 15 grudnia 

8:00 1. O zgodę w rodzinie i powrót dzieci na drogę życia 

chrześcijańskiego 

 2. Za śp. Irenę Glebocki – rodzina Sługocki 

 3. Za śp. Wiktorię Lotycz zmarłą w Polsce – wnuk Kamil  

 z rodziną 

19:00 Za śp. Genowefę Grela – syn z rodziną 

ŚRODA, 16 grudnia  

8:00 1. Za śp. Ryszarda Plewa - Paulina 

 2. Za śp. Władysława i Walerię Sołtys – córki z 

rodzinami 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 17 grudnia – św. Łazarza, biskupa 

8:00 1. Za śp. Romana Lewandowskiego - rodzina 

 2. Za śp. męża Andrzeja i jego rodziców – żona oraz 

Teklę i Włodzimierza Dzulyn i Ewę Krzyszczak – Irena i 

Ilgefon Janowscy 

19:00 1. Za śp. Bronisławę Paluch w 1. rocznicę – mąż z 

rodziną 

 2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziców i 

rodzeństwa - Halina 

PIĄTEK, 18 grudnia 

8:00 1. Za śp. Benedykta Czechryńskiego i zmarłych z rodzin 

Wandowiczów i Nawrotów - Maria 

 2. Za śp. Stanisława i Franciszkę Sługocki – syn z 

rodziną 

18:30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19:00 1. Za śp. Elżbietę, Marka i Piotra Włodarskich – rodzina i 

przyjaciele 

 2. Za śp. Ojca Romana Nisiewicza - Adam  

SOBOTA, 19 grudnia 

8:00 1. Za śp. Teresę Skibicki – Józef i Maria Tobola 

 2. Za śp. Marię Krawczuk – Towarzystwo Różańca 

Świętego 

19:00 1. Dziękczynna za dar rodziny, szczególnie naszych 

dzieci z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., światłość 

Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

 2. Za śp. Mariana Niewiadomskiego - rodzina 

4. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 20 grudnia 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

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

Huberta Kłoda w 15. rocznicę ślubu i ich dzieci Natali i 

Dominika – mama i babcia 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Mirosława Wichorski – Bożena Chmiel 

19:00 Za śp. Antoniego i Katarzynę Presz – syn Jan z rodziną 


