
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

3 stycznia 2021 

I czyt. Iz 60:1-6 

II czyt. Ef 3:2-3a, 5-6 

Ref. Psalm 72: „Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.”  

Ewangelia: Mt 2:1-12 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Ewelina Aleksandra TOBOLA 

 

W MINIONYM TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Violetta Giovanna KALMYKOW 

Wojciech KNAPCZYK 

Józefa ONOSZKO 

Jadwiga GNIWECKA 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego 

zwanego świętem Trzech Króli. Poświęcenie kredy 

odbywa się podczas każdej Mszy św.  
Jezus objawia się światu pogańskiemu jako Ktoś, kogo 

należy szukać i komu należy oddawać cześć. Poświęconą 

kredą kreślimy na drzwiach naszych domów pierwsze litery 

imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara 

(K+M+B+2021). Pragniemy przez to wyrazić, że tak jak 

Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i 

cieszymy się z Jego odnalezienia. Oznakowanie drzwi w 

naszych domach i mieszkaniach posiada rangę naszego 

świadectwa wiary wobec innych. 

 

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. 

 

WYDARZENIA PARAFIALNE 

 

Statystyki dotyczące naszej wspólnoty:  W rejestrze 

parafialnym jest zarejestrowanych 1,779 rodzin. W 

minionym roku mieliśmy 28 chrztów, 4 śluby, 87 

pogrzebów, 11 dzieci przyjęło I Komunię św., 16 młodzieży 

przyjęło sakrament bierzmowania, Ojcowie odbyli około 

100 wizyt duszpasterskich odwiedzając chorych. Wspólnota 

nasza jest duża, dbajmy, więc o siebie, szanujmy się 

nawzajem a nade wszystko zabiegajmy o rozwój życia 

duchowego w naszych rodzinach i wspólnocie polonijnej. 

 

NABOŻEŃSTWA 

 

W tym tygodniu przypadają: pierwsza środa miesiąca – 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 

18:30 i pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym 

modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.  

 

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! 

 

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 

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


indywidualny i bezpośredni kontakt ze spowiednikiem, przy 

zachowaniu wszystkich zaleceń służb sanitarnych.  

Sakrament Pojednania jest dostępny w naszej parafii w 

każdą niedzielę od godz. 17:00 do 18:00 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. 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 (27.12) – $5,335 

Boże Narodzenie - $23,405 

Renowacja - $3,450 

Rekolekcje - $810 

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 Papieża i Kościół Święty 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i powrót do Kościoła dla 

Piotra Masternak 

Dziękczynna z prośbą o światło Ducha Świętego dla rodziny 

- własna 

 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – 01.01-30.01 
 

Za śp. Dominika Miazga – córka z rodziną 
 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 4 stycznia 

8:00 1. O zdrowie, Boże błog. i Dary Ducha  Swiętego dla 

Joli Gruca z okazji urodzin - mama 

 2. Za śp. Władysława Pietrzyka – brat z rodziną 

19:00 W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii  Św. 
 

WTOREK, 5 stycznia  

8:00 1. Dziękczynna z prośba o Boże błog. dla dzieci, 

wnuków i prawnuków w rodzinie Galus - własna 

 2. Za śp. Barbarę Kąkołowicz- Laskowską – Wiesława  

 i Wiesław Jankowscy 

19:00 Za śp. Józefa Kajmowicza (4. rocznica) – córka z 

rodziną 
 

ŚRODA, 6 stycznia – Objawienie Pańskie 

8:00 1. Dziękczynna za ocalenie życia Mirosława w 

wypadku samochodowym – rodzice i przyjaciele 

 2. Za śp. syna Ryszarda Fabis i męża Mieczysława 

Fabis – mama i żona 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 7 stycznia – św. Andrzeja Basette, 

zakonnika 
8:00 1. Za śp. rodziców Marię w 1. rocznicę śmierci i 

Stanisława - córka 

 2. Za śp. Suzannę Buiny – Svetlana i Alfred 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w dniu urodzin - 

własna 
 

PIĄTEK, 8 stycznia 

8:00 1. Za śp. Tadeusza Powęzkę – Zofia 

 2. Za śp. Jadwigę Witt – Janina Sosiewicz 

19:00 Za śp. braci Józefa, Stanisława, Wiesława i Marka – 

Regina Kis 
 

SOBOTA, 9 stycznia  
8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. Za śp. Czesławę Kraśniewską – Stefania Baran 

 3. Za śp. John’a Roberta Zuccarini – Claudia Montini 

& Dan Rooney 

19:00 Za śp. Jana i Władysławę Gawlik oraz zmarłych z 

rodzin Gawlików i Bojków – córka Maria 
 

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 


