
Niedziela Świętej Rodziny 

27 grudnia 2020 

I czyt. Syr 15:1-6 
II czyt. Hbr 11:8, 11-12, 17-19 

Ref. Psalm 89: „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.”  

Ewangelia: Łk 2:22-40 

 

NOWY ROK 
 

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy od Narodzenia 

Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał 

być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, 

dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół 

obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą 

spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z 

tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów 

Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy 

Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud 

Boży.  

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się 

roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana 

ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako 

pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. 

Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia 

Matki Bożej zrodziło się już w starożytności 

chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku 

wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. 
 

Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku, pragniemy 

złożyć wszystkim parafionom najserdeczniejsze życzenia; 

Niech dobry Bóg darzy Was swoim pokojem, prawdziwą 

radością, dobrym zdrowiem oraz uczyni autentycznymi 

świadkami Słowa, które zamieszkało pośród nas – 

Duszpasterze. 
 

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. 
 

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. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – dzień 

poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo 

pierwszej soboty miesiąca o godz. 18:00.  

 

 

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


SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

W tych szczególnych okolicznościach zapraszamy, aby nie 

bać się skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, gdyż 

wszyscy potrzebujemy czerpać z nieskończonego źródła 

Bożego Miłosierdzia! A zarazem zapewniamy możliwe 

środki bezpieczeństwa: między penitentem a kapłanem jest 

izolacja, kurtyna plastykowa, która nie przepuszcza 

powietrza a zarazem daje penitentowi poczucie prywatności. 

Po każdej spowiedzi kurtyna jest dokładnie dezynfekowana. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że nie jest możliwa 

spowiedź przez telefon lub Internet. Zgodnie z dokumentem 

Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu – w 

przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”. Spowiedź, 

także w obecnych warunkach, jest możliwa tylko poprzez 

indywidualny i bezpośredni kontakt ze spowiednikiem, przy 

zachowaniu wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Spowiedź 

odbywa się w niedziele od godz. 15:00 do 18:00 w sali 

parafialnej.  

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 (20.12) – $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 
 

 

 

Szęśliwego Nowego  

Roku 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia – Świetych Młodzianków, 

męczenników 

8:00 1. Za śp. Stanisławę i Stanisława Garbacz – Józef i Maria 

Tobola 

 2. Za śp. Irenę Glebocki – Maria Sołtys 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Bożeny z okazji 

70. urodzin - własna 
 

WTOREK, 29 grudnia – św. Tomasza Becketa, biskupa i 

męczennika 

8:00 1. Za śp. Henrykę Albinowski – córki i wnuki 

 2. Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewickich – córka  

 z rodziną 

19:00 Za śp. Jerzy i Bronisława Latosik  - syn z rodziną 
 

ŚRODA, 30 grudnia  

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo – 

rodzina Tobola 

 2. Za śp. Leonardę i Jana Kirejczyk – rodzina 

Sapkowskich 

19:00 Za śp. Eugeniusza i Jerzego Więckiewicz oraz Jana i 

Zofię Cybulskich - rodzina 
 

CZWARTEK, 31 grudnia – św. Sylwestra I, papieża 

8:00 1. Za zmarłych z rodzin Tobola i Wilk – Józef i Maria 

Tobola 

 2. Za sp. Irenę Glebocki – Maria Sołtys 

19:00 Za śp. Jerzego i Bronisławę Latosik – syn z rodziną 
 

PIĄTEK, 1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki 

8:00 O mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów – Kazimiera 

Karpińska 

9:30 Za śp. Stanisława Ligas – żona, dzieci i wnuki 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Mieczysława, zmarłych z rodzin Zambrowicz, 

Ancerewicz i Wilkiewicz – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Jana Jasińskiego – córka z rodziną 
 

SOBOTA, 2 stycznia – św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza 

z Nazianu, biskupów i Doktorów Kościoła 

8:00 1. Za śp. Zofię Dudek i Stanisława Galus - brat 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Julii i Wiktorii 

z okazji 1. urodzin – rodzice  

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w 

rodzinie Ziółkowskich – Tekla Ziółkowska  

 

Objawienie Pańskie 

Niedziela, 3 stycznia 

8:00 W intencji członkiń Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola Iglar 

i Danutę i Władysława Majka - dzieci 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Bożeny, Pauliny, 

Anny, Pawła i Patryka z rodzinami - własna 

19:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla córki 

Marii Zioło - mama 


