
Czwarta Niedziela Adwentu 

20 grudnia 2020 

I czyt. 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 
II czyt. Rz 16:25-27 

Ref. Psalm 89: „Na wieki będę sławił łaski Pana.”  

Ewangelia: łk 1:26-38 
 

W MINIONYM TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Kazimierz SIWEK 

Franciszka KUMOREK 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

WIGILIA 
 

Słowo wigilia znaczy tyle, co czuwanie, a w naszym wypadku 

modlitewne czuwanie. Tradycyjnie w Polsce zachowywany jest 

w wigilię post. Obecny zwyczaj całodziennego postu w wigilię, 

jaki istnieje zwyczajowo w Polsce, jest pozostałością dawnego 

charakteru pokutnego Adwentu. Wierni tradycji podczas 

wieczerzy wigilijnej spożywamy pokarmy postne.  
 

Wigilia jest najwspanialszym dniem całego roku. Nie 

zaniedbujmy żadnego z czcigodnych zwyczajów i obrzędów 

wieczerzy i nocy wigilijnej. W chrześcijańskich domach przed 

rozpoczęciem wieczerzy należy przeczytać ewangeliczny opis 

narodzenia Chrystusa (Łk 2, 1-20)), odmówić wspólnie pacierz 

i modlitwę przed połamaniem się opłatkiem. Na stół wigilijny, 

choćby w najmniejszej ilości, nie powinno się podawać 

alkoholu. 
 

WYDARZENIA PARAFIALNE 
 

BOŻE NARODZENIE 2020 

Chrystus nam się narodził! 
 

Drodzy Parafianie! 
Na te radosne Święta Bożego Narodzenia życzymy 

Wam obfitych darów łaski płynących z Tajemnicy 

Bożej Miłości, objawionej w ciszy Nocy Betlejemskiej.  

Niech Jezus Chrystus, Emanuel – Bóg z nami, który w cudzie 

Betlejemskiej Nocy wchodzi w historię świata i w historię 

każdego z nas, napełni serca nową Wiarą, Nadzieją, Miłością i 

Pokojem.  

Niech Boże Dziecię rodzi się nieustannie w sercach poprzez 

życzliwy gest, dobre słowo i wzajemną pomoc. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą: 
 

                   O. Janusz Błażejak OMI, Proboszcz 

                     O. Kazimierz Kozicki OMI 
                        O. Ludwik Stryczek OMI 

               O. Jan Sadowski OMI 
               Sr. Weronika Marońska MChr 
 

Program Świąteczny:  
 

25 grudnia - Boże Narodzenie, Msze św. w j. polskim: 8:00, 

11:00 i 13:00. Msza św. w j. angielskim: 9:30. Nie ma Mszy 

św. wieczornej!  
 

26 grudnia - Świętego Szczepana, Msze św. w j. polskim: 

9:30, 11:00 i 19:00.  
 

27 grudnia, Niedziela - Święto Świętej Rodziny, Msze św. o 

godz. 8:00, 9:30, 11:00, 13:00 i 19:00. Błogosławieństwo 

rodzin! 
 

W czwartek, 31 grudnia, kończy się kolejny Rok Pański. 
Zakończymy go w naszej świątyni wspólną modlitwą 

dziękczynną, przebłagalną i błagalną. Wypada nam uczynić 

rzetelny rachunek sumienia z naszej wiary, z naszej katolickiej 

postawy wobec innych. Nabożeństwo dziękczynno-

przebłagalne na zakończenie roku odbędzie się o godz. 18:30; 

Msza św. o godz. 19:00. 
 

1 stycznia – Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki, 
obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. Msze św. w jęz. 

polskim o godz. 8:00. 11:00, 13:00 i 19:00; w jęz. angielskim o 

godz. 9:30. 
 

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 
 

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. 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

Mimo zamknietych kościołów na celebracje Mszy świętych, 

będziemy przeżywać rekolekcje adwentowe w naszej parafii, 

które poprowadzi o. Adam Filas OMI. Rekolekcje 

rozpoczynają się dzisiaj, w 4. Niedzielę Adwentu. Niech te 

rekolekcje adwentowe, które przeżywamy, dzięki refleksji nad 

Słowem Bożym i sakramentowi pojednania, przygotują nas do 

głębszego przeżywania świąt.  
 

 

 

 

 

 

 

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


RÓŻANIEC DO GRANIC CZASU 
 

Parafia św. Kazimierza włącza się do akcji modlitewnej – 

Różaniec Do Granic Czasu. Tym razem wydarzenie odbywa 

się pod hasłem „Wróćmy do Boga Ojca”. Wszyscy 

potrzebujemy powrotu do naszego Stwórcy. Potrzebujemy 

doświadczenia Bożej Miłości. Nawet w najtrudniejszych 

chwilach nie jesteśmy sami, nasz Ojciec w Niebie czuwa nad 

nami, trzeba tylko paść przed nim na kolana i powierzyć mu 

całego siebie. Różaniec Do Granic Czasu to bardzo ważne 

wydarzenie, które przeżyte z wiarą może przemienić nasze 

serca. Bądź z nami! „Różaniec do Granic Czasu” odbędzie się 

w sylwestra, 31 grudnia, od godz. 20:00 do 24:00 w kościele 

przed Najświętszym Sakramentem. Będziemy wspólnie modlić 

się do naszego Ojca, zawierzać mu życie i prosić o napełnienie 

Jego Miłością. Gorąco zachęcamy do udziału. Aby wziąć 

udział należy zapisać się w biurze parafialnym. Cele Różańca 

do Granic Czasu: 1. Modlitwa o powrót Polski, świata i nas do 

Boga Ojca.  2. Doświadczenie Bożej Miłości i nieskończonego 

miłosierdzia Ojca. 3. Zapalenie światła Chrystusa w naszych 

sercach, rodzinach i domach. 
 

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. 
 

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 (13.12) – $1,750 

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 MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 20 grudnia 

8:00 1. W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

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

rodzeństwa - Halina 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 21 grudnia – św. Piotra Kanizjusza, 

kapłana i Dr. Kościoła 

8:00 1. Za śp. Etienne Pawlicki – Józef i Maria Tobola 

 2. Za śp. Agnieszkę Zawartka – Maria z rodziną 

19:00 Za śp. rodziców Zofię i Eugeniusza Kozacz i ojca Jana 

Kaczor – dzieci z rodzinami 
 

WTOREK, 22 grudnia 

8:00 1. Za śp. Irenę Grodecką – córka z rodziną 

 2. Za śp. Irenę Glebocki – Stan Sługocki 

19:00 O zdrowie i Boże błog. w rodzinach Łazarskich 

 i Szpargały – własna 
 

ŚRODA, 23 grudnia – św. Jana Kantego, kapłana  

8:00 1. Za śp. Stella Korwin-Kuczyński – Mark & Chris 

Korwin-Kuczyński 

 2. Za śp. Antoninę Karbowniczek – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Adama Raginię – córka Maria & Mike 
 

CZWARTEK, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 

8:00 Za śp. Janusza Ossowskiego – syn z rodziną 

22:00 Za śp. Zofię Dudek w 1. Rocznicę – Michelle z rodziną 

24:00 1. Za Parafian 

 2. Za śp. Wacławę Polakowską – Maria Polakowska 

 3. Za + rodziców Wiktorię i Henryka Senkowskich, 

Helenę i Waltera Uglika, Krystynę i Ryszarda Nosowicz 

oraz zmarłych z rodziny – Bożena 

 4. Za śp. Jana i Marię Hołówko – Andrzej z rodziną 
 

PIĄTEK, 25 grudnia – Boże Narodzenie 

8:00 Za śp. Annę i Walentego Kołtaś – córka z rodziną 

9:30 Za śp. Bruno Majewski – żona z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Michała Gracoń – żona z dziećmi 

19:00 Nie ma Mszy św. 
 

SOBOTA, 26 grudnia – św. Szczepana, diakona i pierwszego 

męczennika 

8:00 1. Za śp. Annę Wolny (rocznica) i jej rodziców – Ewa i 

Henryk 

 2. Za śp. Władysława Pietrzyk – W.W. Jankowscy 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Bożeny i Piotra z 

okazji rocznicy ślubu - własna 

19:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą, zdrowie i 

potrzebne łaski dla Anny i Jana oraz ich córek z 

rodzinami – własna 

 

Świętej Rodziny 

Niedziela, 27 grudnia 

8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w rodzinach Panek, 

Piatkowski i Lesiuk - rodzina 

9:30 Za śp. Alen Rostalski – żona z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinach Raginiów i Paterków – Maria & Mieczysław 

19:00 Za śp. Waldemara Sidorowicz – przyjaciele i sąsiedzi 


