
Uroczystość Chrztu Pańskiego 

10 stycznia 2021 

I czyt. Iż 55:1-11 

II czyt. 1 J 

Ref. Psalm 12: „Będziecie czerpać ze zdrojów 

zbawienia.”  

Ewangelia: M 1:7-11 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Joseph CZUL 

Elżbieta MOSIĄDZ-NOWICKA 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

CHRZEST PAŃSKI 

 

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, 

który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć 

chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się 

światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha 

świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta 

niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. 

 

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 od 

poniedziaku do soboty. 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. 

 

DNI STUDYJNE MISJONARZY OBLATÓW 

 

Misjonarze Oblaci będą uczestniczyli w Dniach 

Studyjnych od 11 - 15 stycznia 2021 r. Ze względu na 

nieobecność księży przez cały tydzień, nie będzie Mszy 

świętych porannych ani wieczornych. Misjonarze Oblaci 

polecają się modlitwom wszystkich parafian! 

 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok 

św. Józefa” z okazji 150 rocznicy ustanowienia Opiekuna 

Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy 

się 8 grudnia 2021 r. W liście apostolskim „Patris corde”, 

opublikowany z tej okazji, papież Franciszek określił św. 

Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w 

posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”, 

nawiązując do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa 

patronem Kościoła powszechnego. Przy tej okazji papież 

Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci 

Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu 

lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa. 

Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” 

ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. 

Tak więc, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu 

zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie 

zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć 

Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, 

szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, 19 dnia każdego 

miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym 

wspomnieniu tego Świętego w tradycji kościoła 

katolickiego. W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia 

zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób 

szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, 

umierających i wszystkich tych, którzy z 

usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy 

odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z 

intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, 

zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie 

zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć 

Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej 

Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności 

własnego życia. 

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z 

ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, 

która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i 

przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię 

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


Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, 

które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym 

wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. 

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad 

wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, 

ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny 

nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą 

w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś 

Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego 

życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich 

zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas 

nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją 

pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i 

osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 

 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA 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. Obecnie spowiedź odbywa się w 

każdą niedzielę od godz. 16:00 do 17:00 w sali parafialnej.  

Zachęcamy do skorzystania z przyjęcia Pana Jezusa w 

Komunii św. w czasie, kiedy nie możemy uczestniczyć we 

Mszy św.  

Komunia św. jest rozdawana w każdą niedzielę od godz. 

14:00 do 17:00 w kościele. 

 

INTENCJE MSZALNE 

 

Intencje mszalne na 2021 rok są przyjmowane w biurze 

parafialnym. 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/ Boże Narodzenie (3.01) – $4,200 

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.  

 

INTENCJE MISYJNE 

 

Za śp. Janinę, Bronisława i Jana Fijałek, Mirosławę i 

Ryszarda Dąbrowskich, Józefa Błądzińskiego, Grażynę 

Okunek, Krystynę Palicką, Zytę Pawel, Antoniego Angelik, 

Tadeusza Tyczyńskiego, Marię Sobolewską, Marię i 

Wincentego Michaluk, za zmarłych z rodzin Fijałek i 

Michalak, za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – 01.01-30.01 
 

Za śp. Dominika Miazga – córka z rodziną 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Chrzest Pański 

Niedziela, 10 stycznia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Józefę Myślicką – koleżanki i koledzy z 

Domu Kopernika 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Efrema, Romana i Helenę Szudy - rodzina 

19:00 Za śp. rodziców Annę i Antoniego oraz zmarłych z 

rodziny Głowackich - syn 

 
PONIEDZIAŁEK, 11 stycznia 

8:00 Nie ma Mszy św. 

19:00 Nie ma Mszy św. 

 
WTOREK, 12 stycznia – św. Marguerite de Bourgeoys, 

dziewicy 

8:00 Nie ma Mszy św. 

19:00 Nie ma Mszy św. 

 
ŚRODA, 13 stycznia – św. Hilarego, biskupa i Doktora 

Kościoła 

8:00 Nie ma Mszy św. 

19:00 Nie ma Mszy św. 

 
CZWARTEK, 14 stycznia 

8:00 Nie ma Mszy św. 

19:00 Nie ma Mszy św. 

 
PIĄTEK, 15 stycznia 

8:00 Nie ma Mszy św. 

19:00 1. O zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki 

Najświętszej dla Elżbiety i Julii Sznitko z ok. 

urodzin – mama 

 2. Za śp. Stanisława Kołpaka – syn Józef z rodziną 

 
SOBOTA, 16 stycznia  

8:00 1. Dziękczynna za uzdrowienie z prośbą o dalsze 

łaski – rodzina 

 2. Za śp. Olgę i Emilię Brańskie – syn i wnuk  

19:00 Za śp. Andrzeja Bugaj (20. rocznica) - rodzina 

 
2. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 17 stycznia 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Stanisława Kołpaka (33. rocznica) – żona z 

dziećmi 

19:00 Za śp. Mariannę, Stanisława, Jarka i Stanisławę 

Modlińskich - rodzina 


