
Czwarta Niedziela Zwykła 

31 stycznia 2021 

I czyt. Pwt 18:15-20 

II czyt. 1 Kor 7:32-35 

Ref. Psalm 95: „Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.”  

Ewangelia: Mk 1:21-28 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Helen MISZTAL 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

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. 
 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  
 

Święto Matki Bożej Gromnicznej znane również jako święto 

Ofiarowania Pańskiego to jedno z najstarszych świąt 

chrześcijańskich obchodzone już od IV wieku. W kalendarzu 

liturgicznym wyznaczone zostało na dzień 2 lutego. Dzień ten 

upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni 

Jerozolimskiej. Ewangelia św. Łukasza opisuje, że każdy 

chłopiec miał być poddany symbolicznemu ofiarowaniu Bogu 

w świątyni. Obrzęd ten miał jednak wyjątkowy charakter w 

przypadku Jezusa, ponieważ ofiarowywał się on swojemu 

Ojcu. 

Nazwa tego święta pochodzi od gromów, przed którymi to 

miały strzec zapalone świece stawiane w oknach domów. Na 

pamiątkę, tego dnia w kościołach odbywa się święcenie 

gromnic. Ze świętem tym związana jest także legenda mówiąca 

o tym, jak Matka Boża odpędziła stada wilków światłem z 

Gromnic od siedzib ludzkich. Z tym dniem w Polsce kończymy 

śpiewanie kolęd. Zapraszamy do naszej parafii na uroczystą 

Msze św. we wtorek, 2 lutego, o godz. 11:00. Po Mszy św., od 

godz. 12:00 do 2:00 PM będzie możliwość poświęcenia 

gromnic w kościele w czasie krótkiej liturgii święta Matki 

Bożej Gromnicznej. Musimy pamiętać, że tylko 10 osób może 

przebywać w kościele. 
 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

Wtorek, 2 lutego, to także Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, 

które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. Warto 

wspomnieć o setkach domów pomocy, domów dziecka, 

przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i 

hospicjów, w których codziennie służą osoby konsekrowane, 

które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i 

miłosierdzia. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają: pierwsza środa miesiąca – 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18: 

30, pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się 

o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – 

okazja do spowiedzi od godz. 16: 00 do 17: 00 w sali 

parafialnej. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa odbędzie się o 

godz. 18: 30 i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony 

Niepokalanemu Sercu Maryi.  
 

FUNDUSZ WSPARCIA POLSKICH MISJONARZY 
 

W niedzielę, 7 lutego będzie zbierana druga składka na 

prace misyjne Misjonarzy Oblatów. Nasi ojcowie pracują w 

65 krajach świata. Swoją działalność misyjną rozpoczęli ponad 

170 lat temu. W ostatnich latach ojcowie udali się do nowych 

placówek misyjnych w Wietnamie, Afryce, Białorusi, Ukrainie 

i Rosji. W wielu wypadkach muszą budować wszystko od 

podstaw (zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym). 

Muszą również w bezpośredni sposób pomóc biednym 

ludziom, wśród których pracują i do których zostali posłani. 

Kopertki są w zestawach rocznych jak również z tyłu kościoła. 

Bóg zapłać za Waszą ofiarność! 
 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

Trwa nowenna do św. Józefa z okazji Roku św. Józefa. 

Zapraszamy w każdą środę do wspólnej modlitwy za 

przyczyną św. Józefa, gdzie będziemy wypraszać łaski 

potrzebne nam i Kościołowi świętemu. Nowenna zakończy się 

przed uroczystością św. Józefa. 
 

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 

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


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. 
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Jesteśmy w trakcie przygotowywania zaświadczeń 

podatkowych za rok 2020. Prosimy parafian, którzy w ostatnim 

czasie zmienili miejsce zamieszkania o poinformowanie nas o 

nowym adresie. Można to uczynić telefonicznie (416) 532-

2822. Zaświadczenia do podatku zostaną wysłane pocztą do 

wszystkich zarejestrowanych parafian na początku lutego. 
 

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 
 

Niedziele (10.01, 17.01 & 24.01) – $11,700 

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 Jankowską – Elżbietą Zalewska 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA – 01.02-30.02 
 

Za śp. Raymonda Szulc – rodzice i brat z rodziną 

Za śp. Władysława Pietrzyka – brat z rodziną 

Za śp. Kazimierza Sambor – Danuta 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 31 stycznia 

8:00 Za śp. Helenę (20. rocznica) i Czesława – o. Kazimierz 

9:30 Za śp. Józefa Dudek – córka z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 

Krystyny i Zdzisława Idzik - własna 

19:00 Za śp. Janinę Musiewicz – córka i wnuki 

PONIEDZIAŁEK, 1 lutego  

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego dla córki Anny z rodziną – rodzice 

 2. Za śp. Edmunda Leszczyńskiego – zięć z rodziną 

19:00 W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii Św. 

WTOREK, 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie, Matki Boskiej 

Gromnicznej 
8:00 1. Za śp. Stanisławę i Waleriana Deputat – Stefania 

Baran 

 2. Za śp. Annę i Wojciecha Kopeć – córka z rodziną 

11:00 Za Parafian 

19:00 Za śp. Zenonę Chmielewską – siostra Bogumiła 

ŚRODA, 3 lutego – św. Błażeja, biskupa i męczennika 

8:00 1. Za śp. Zofię i Jana Cop – syn z rodziną 

 2.O zdrowie i Boże błog. dla żony Haliny – mąż z 

dziećmi 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 4 lutego  

8:00 1. Za śp. Ks. Marka, Krzysztofa i Jana – siostra z 

rodziną 

 2. Za śp. Mieczysława Molas – żona i dzieci 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. rodziców Wandę i Bronisława i brata 

Franciszka Pasowicz – córka i siostra 

PIĄTEK, 5 lutego – św. Agaty, dziewicy i męczennicy 

8:00 1. Za śp. Katarzynę i Jana Rogalskich – Zofia 

Rogalska 

 2. Za śp. Józefa Bielak – żona, dzieci i wnuki 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. Witolda i Dorotę Krupowicz, Jana i Annę 

Firlejczyk, braci Jana i Czesława Firlejczyk – rodzina 

SOBOTA, 6 lutego – św. Pawła Miki i towarzyszy, 

męczenników  

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dary Ducha 

Świętego z okazji urodzin – własna 

 2. Za śp. Franciszka Grzegorskiego – wnuczka 

 3. Za śp. Marię i Janinę Nycz – rodzina Nyczów 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Marię, Jana i Stanisława Blicharski – żona, 

córka i wnuczki 

5. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 7 lutego 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Marię Strycharz – syn i córka z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla syna 

Jana Kołpaka - mama 

19:00 Za śp. rodziców z obu stron – Czesław i Regina Kis 


