
Druga Niedziela Zwykła 

17 stycznia 2021 

I czyt. 1 Sm 3:3b-10, 19 

II czyt. 1 Kor 6:13c-15a, 17-20 

Ref. Psalm 40: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.”  

Ewangelia: J 1:35-42 

 

OKRES ZWYKŁY W LITURGII KOŚCIOŁA 

 

W poniedziałek, 11 stycznia, rozpoczął się okres zwykły w 

liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez 

realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków 

dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go 

odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego 

modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł 

powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście 

naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by 

powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w 

narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan. 

 

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. 

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

 

Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o 

Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej 

miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał 

nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten 

czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad 

tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i 

umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w 

dzisiejszym świecie. 
 

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 

 

W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a 

następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych 

babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i 

okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, 

modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą 

wyrazem naszej szczególnej miłości.  

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 

W najbliższą środę rozpoczynamy nowennę do św. Józefa z 

okazji Roku św. Józefa. W każdą środę, przez następnych 9 

tygodni będziemy modlić się za przyczyną św. Józefa i 

wypraszać za łaski potrzebne nam i Kościołowi świętemu. 

 

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 

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


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 

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. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – 01.01-30.01 
 

Za śp. Dominika Miazga – córka z rodziną 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia – Tydzień modlitw o 

jedność Chrześcijan 

8:00 1. Za śp. Czesława i jego rodziców Katarzynę i 

Szczepana Błońskich – żona z rodziną 

 2. Za śp. Elżbietę Włodarską – córka z rodziną 

19:00 Za śp. rodziców Reginę i Franciszka Kurleto oraz 

siostrę i brata – siostra Józefa Kotwas i szwagier 
 

WTOREK, 19 stycznia – św. Hilarego, biskupa i Doktora 

Kościoła 

8:00 Za śp. Stanisława Kamińskiego - kolega 

19:00 Za śp. Dorotę Besser – Bronisława 
 

ŚRODA, 20 stycznia – św. Fabiana, papieża i 

męczennika 

8:00 Za śp. Richard’a Korwin-Kuczyński - – Chris & 

Mark Korwin-Kuczyński 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i 

męczennicy 

8:00 Za śp. Franciszka Kumorek – siostrzeniec z rodziną 

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

PIĄTEK, 22 stycznia – św. Wincentego – diakona i 

męczennika 

8:00 Za śp. Katarzynę Presz – syn Jan Antoni Presz 

19:00 Za śp. Ludwikę i Józefa Głogowskich – córka 
 

SOBOTA, 23 stycznia  

8:00 Za śp. Teresę i Eugeniusza oraz Cecylię i Józefa - 

dzieci 

19:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską – rodzice oraz 

śp. rodziców Leśniak i Szydłowskich – córka i syn 
 

3. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 24 stycznia 

8:00 W intencji członków Sodalicji Mariańskiej - 

Henryka 

9:30 Za śp. Władysława Wicik – żona Janina Wicik z 

rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i światło Ducha 

Św. dla Hani z okazji 25. urodzin – rodzice i siostry 

19:00 Za śp. Zenona Koniecznego i rodziców Małgorzatę i 

Piotra Koniecznych oraz zmarłych z rodzin 

Koniecznych i Gzylów – Maria  


