
Druga Niedziela Adwentu 

6 grudnia 2020 

I czyt. Iz 40:1-5, 9-11 
II czyt. 2 P 3:8-14 

Ref. Psalm 80: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.”  

Ewangelia: M 13:33-37 
 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
 

Ian Thomas WATKINS & Joanna Marie PITEK 
 

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. 
 

ZMIANY W OTWARCIU KOŚCIOŁA Z POWODU 

„LOCKDOWN” – 10 OSÓB W KOŚCIELE 
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom parafii św. 

Kazimierza za nieustające wsparcie w tym okresie wielkiej 

niepewności. Wspaniale było widzieć tak wielu z was na Mszy 

od czasu naszego ponownego otwarcia w czerwcu. Jesteśmy 

szczególnie wdzięczni wolontariuszom, którzy pomogli 

zapewnić, że nasz kościół jest bezpiecznym miejscem do 

gromadzenia się - wykonali niesamowitą pracę! 
 

Jak wiecie, liczba nowych przypadków COVID-19 w Greater 

Toronto Area znacznie wzrosła w ostatnich dniach i obecnie 

regiony Toronto i Peel znajdują się na „etapie blokady”, 

zgodnie z zapowiedzią prowincji Ontario. Ponadto Premier 

Ford ogłosił w piątek 20 listopada 2020 r. specjalne środki 

nadzwyczajne, które należy podjąć w naszym regionie. 
   

Z tego powodu, od poniedziałku, 23 listopada, musieliśmy  

ograniczyć obecność w kościele do 10 osób, w tym księży. 

Niestety, z powodu tych ograniczeń kardynał Collins ogłosił, 

że publiczne Msze św. muszą zostać tymczasowo odwołane. 

Księża będą nadal codziennie odprawiać prywatną Mszę w 

intencji parafian. 

Nasz kościół pozostanie otwarty na modlitwę prywatną  

wiernych i na przyjmowanie sakramentu pojednania, gdy tylko 

będzie to możliwe. Spowiedź jest dostępna w naszej parafii 

w okresie Adwentu, w niedziele w godzinach 15:00 - 17:00 

w sali parafialnej. Należy pamiętać, że tylko 10 osób, w tym 

ksiądz, może przebywać w dowolnym momencie na sali 

parafialnej. Również każdego dnia kościół będzie otwarty dla 

publiczności na prywatną modlitwę od 15:00 do 18:00. 

Pamiętajmy, że tylko 10 osób może przebywać w kościele. 

Zapisy w biurze parafialnym (416) 532-2822. 
 

Pogrzeby (są mozliwe tylko w Domu Pogrzebowym) i chrzty 

św. będą teraz ograniczone do 10 osób, w tym osób 

zaangażowanych w posługę (kapłan, organista itp.). 
 

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że transmisja Mszy św. nie 
zastępuje osobistego uczestnictwa we Mszy św., zachęcam do 

oglądania Mszy świętych online, transmitowanych na żywo w 

naszym kościele na stronie www.kazimierz.org  
 

Nasz personel będzie pracował w godzinach otwarcia biura 

parafialnego; zachęcamy jednak do kontaktu wyłącznie 

telefonicznego. 

Zdajemy sobie sprawę, że te środki są niezwykle trudne. 

Jestem również niezwykle wdzięczny za wysiłki naszych 

bohaterskich wolontariuszy, którzy wiernie witali parafian i 

sprzątali kościół między nabożeństwami, zapewniając, że 

możemy działać bezpiecznie i odpowiedzialnie. 
 

Tak wielu wiernych polega na przyjmowaniu sakramentów w 

naszych kościołach, aby znaleźć ukojenie, pokój i wsparcie w 

tym okresie pandemii. Pomimo tych nowych ograniczeń, 

dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować naszą pomoc. 
 

Pandemia ma również negatywny wpływ na kondycję 

finansową parafii. Dochody z ofiarowania w okresie marzec-

listopad spadły o 40% w porównaniu z rokiem 2019. 

Dziękujemy wszystkim, którzy kontynuowali swój wkład w 

parafię, mimo że wielu z was nie mogło uczestniczyć 

osobiście. Ofiarę na kościół można złożych w biurze 

parafialnym, wysłać pocztą lub użyć karty kredytowej, 

korzystając z linku na naszej stronie internetowej: wpłać teraz, 

upewniając się, że wybierzesz z listy Parafię św. Kazimierza. 

Będziemy nadal informować parafian w miarę rozwoju 

sytuacji. Modlimy się, aby Ty i Twoi bliscy pozostali 

bezpieczni i zdrowi. Niech Bóg Wam błogosławi i zachowa w 

swojej opiece! 
 

8 XII – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

8 grudnia, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanej. Jest to również święto patronalne Zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów. Z tej okazji wszystkim Misjonarzom 

Oblatom życzymy radości, że służą Bogu i ludziom oraz opieki 

Niepokalanej!  
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 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. 
 

SAKRAMENT POJEDNANIA W CZASIE EPIDEMII 
 

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 porannej lub wieczornej kurtyna jest dokładnie 

dezynfekowana. Zapraszamy, aby o wiele wcześniej skorzystać 

z Sakrament Pojednania i nie czekać na ostatnią chwilę przed 

świętami. 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.  
 

 

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


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 

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 (29.11) – $3,800 

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. Stanisława Bobel - rodzina Boblów 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Janinę i Bronisława Fijałek, Mirosławę i Ryszarda 

Dąbrowskich, Józefa Błądzińskiego, Antoniego Angelik, Marię 

Sobolewską, Piotra Króla, Krystynę Palicką, zmarłych z rodzin 

Michalak i Fijałek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące - Alina 
 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

2. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 6 grudnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwo Różańca Świętego 

9:30 Za śp. syna Michała Kic, rodziców Władysławę i 

Feliksa i brata Henryka Czarneckich – rodzice, córka i 

siostra z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. męża Stanisława Lis i córkę Sonię – żona i 

mama 

19:00 Za śp. Edwarda Montowskiego – córka z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 7 grudnia – św. Ambrożego, biskupa i 

Dr Kościoła 

8:00 1.Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

syna Józefa i Haliny z dziećmi - własna 

 2. Za śp. Andrzeja Grodzińskiego – siostra Elżbieta z 

rodziną 

19:00 W intencji lektorów i Nadzwyczajnych  Szafarzy 

Komunii Św. 

WTOREK, 8 grudnia – Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 

8:00 1. Za śp. rodziców Helenę i Czesława – o. Kazimierz 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i światło Ducha  

 Św. dla Ani i Artura - mama 

19:00 Za śp. Walerię i Błażeja Błażejewicz oraz zmarłych 

 rodzin Błażejewicz i Marszałek – wnuczka z rodziną 

ŚRODA, 9 grudnia 

8:00 1. Za śp. Grażynę i Bronisława Nalepów oraz dusze w 

czyśćcu cierpiące  

 2. Za śp. Stanisława i Janinę Szybowski - koleżanka 

19:00 Za śp. Wandę i Władysława Fiedukiewicz - córka 

CZWARTEK, 10 grudnia – N.M.P. Loretańskiej 

8:00 1. O opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne 

łaski dla Inez 

 2. Za śp. rodziców Stanisława i Marię Jasińskich, 

rodzeństwo Janinę, Stanisławę, Józefa, Władysławę, 

Bronisławę i zmarłych z rodziny – synowa z rodziną 

19:00 Za śp. Ryszarda i Jacka – córki i siostry z rodziną 

PIĄTEK, 11 grudnia – św. Damazego I, Papieża 

8:00 1. Za śp. rodziców Anielę i Jana i syna Wojciecha - 

Kamila 

 2. Za śp. Zofię Szewczyk – kuzynka Basia z rodziną 

19:00 1. Za śp. Eugeniusza Ofiara – rodzina 

 2. O Boże błog i opiekę dla dzieci - mama 

SOBOTA, 12 grudnia 

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

chrześcijańskiego 

 2. Za śp. Zbigniewa Wiwala – Barbara  Swit-Ardanasz 

19:00 1. Przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o 

utwierdzenie w wierze, nadzieji i miłości dla 

Małgorzaty – Rafał 

 2. Za śp. Stanisława Glica i Barbarę Glica – rodzina 

Szydłowskich 

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 


