
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

21 lutego 2021 

I czyt. Rdz 9:8-15 

II czyt. 1 P 3:18-22 

Ref. Psalm 25: „Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.”  

Ewangelia: Mk 1:12-15 

 

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 
 

WIELKI POST 
 

Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że 

rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest 

Wielki Post. Przeżywamy dzisiaj Pierwszą Niedzielę 

Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i przemiany własnego 

życia. W tym świętym czasie 40-dniowej pokuty poprzez 

modlitwę oraz rozważanie Męki Pańskiej przygotowujemy 

się także do owocnego przeżycia radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne 

zobowiązuje nas w tym okresie do powstrzymania się od 

udziału w różnych zabawach oraz do przystąpienia do 

spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.  

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego Zbawiciela, który dla nas 

wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z 

ochoczym sercem podejmujmy w Wielkim Poście trud 

dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy 

nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, 

powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od 

spożywania napojów alkoholowych czy palenia papierosów, 

aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, 

rozwiązłości, języka, nieuczciwości i braku pokory. Nie 

zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, modlitwy 

i pokuty. Niech więc nie zakłócą go huczne spotkania czy 

celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, 

szczególnie dla dzieci i młodzieży.  
 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE 
 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu Wielkiego Postu 

pomoże nam udział w nabożeństwach pasyjnych oraz 

rozważanie Męki Pańskiej. Zapraszamy w każdą niedzielę o 

godz. 18:15 na rozważania Męki Pańskiej – Gorzkie Żale.  

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu świętego czasu 

Wielkiego Postu mają pomóc nam nabożeństwa pasyjne.  

Droga Krzyżowa będzie odprawiana w naszym kościele w 

każdy piątek w j. polskim o godz. 18:30. Za udział w tych 

nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można uzyskać także 

w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy 

do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy 

Jezu”. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i 

rozważań Męki Pańskiej. 

Dobrze by było również znaleźć czas na wartościową 

lekturę, pomagającą nam w pogłębieniu naszej wiary, na 

medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. Można 

to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas 

zrodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas 

Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany 

naszego własnego życia, ale też zbliżania się do naszych 

bliskich, zacieśniania więzi rodzinnych i międzyludzkich. 

Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się też na 

wielkopostną akcję trzeźwości. Kościół wzywa nas do 

indywidualnej i wspólnotowej modlitwy o trzeźwość oraz 

do abstynencji w tym pokutnym okresie. Niech pośród nas 

nie będzie już osób i rodzin, które cierpią z powodu nałogu 

pijaństwa, nikotynizmu czy narkomanii.  
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Ze względu na pandemię i ograniczenia ruchu lotniczego, 

rekolekcje wielkopostne w tym roku wygłosi o. Proboszcz 

Janusz Błażejak, w dniach 21 – 25 marca. 
 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW  
 

Jeśli liczba zachorowań na wirusa będzie spadała to jest 

wielka szansa, że już na dniach zostaną otwarte kościoły na 

tych samych warunkach, jak było uprzednio, a więc 30% 

pojemności budynku. W minionym tygodniu zostały otwarte 

kościoły w regionach: Durham, Simcoe oraz Orangeville.  
 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNI ŚW.  

I BIERZMOWANIA 
 

Od razu po otwarciu kościołów w Toronto rozpoczynamy 

przygotowanie dzieci do I Komunii św. i Sakramentu 

Bierzmowania, dlatego też wszystkie dzieci muszą być 

zarejestrowane do 23 lutego najpóźniej.  
 

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. 
 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA W CZASIE 

PANDEMII 
 

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. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

S. Weronika serdecznie dziękuje za pamięć i życzenia 

urodzinowe. 
 
 

http://www.kazimierz.org/


KONFERENCJA DLA KOBIET KATOLICKICH 
 

Wirtualna, 12. Konferencja dla Kobiet Katolickich / 

Dynamic Women of Faith, odbędzie się w sobotę, 6 marca 

2021 r. Prelegenci: Dr. Carrie Gress z prelekcją „Obnażenie 

Anty Maryi i odbudowa cywilizacji.”; Dr. Josephine 

Lombardi z prelekcją „Maryia – Orginalny ekspert w 

dziedzinie ludzkości.” Dorothy Pilarski – Organizatorka 

konferencji. Więcej informacji i rejestracja 

www.DynamicWomenFaith.com  
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenia do podatku zostaną wysłane pocztą przed 

23 lutego i powinny być dostarczone przed 28 lutym. 

Parafianie, którzy nie otrzymają zaświadczenia do podatku, 

prosimy o kontakt z biurem parafialnym. (416) 532-2822. 
 

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 (14.02) – $3,800 

Fundusz Wsparcia Polskich Misjonarzy - $2,200 

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. Władysława Kuszelewski – Anna i Piotr Miąsik z 

rodziną 

Za śp. Władysława Kuszelewski – Marianna Krupicz 

Za śp. Władysława Kuszelewski – Tadeusz i Ewa Krupicz z 

rodziną 
 

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 
 

1. Niedziela Wielkiego Postu, 21 lutego 

8:00 1. W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego 

 2. Za śp. Stanisława Niewiński - Jerry Rygiel 

9:30 Za śp. Wiesława Boksa (8. rocznica) – żona z rodziną 

11:00 Za śp. Władysława Kuszelewski – Komitet Parafialny 

13:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę dla dzieci, 

wnuków i prawnuków – Krystyna i Henryk Skibińscy 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Szymona, Stefanię i Piotra Czajkowskich – 

rodzina 
 

PONIEDZIAŁEK, 22 lutego  
8:00 1. Za śp. Wojciecha Knapczyka – żona Zofia 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w rodzinie 

Dębosz - mama 

19:00 Za śp. Kazimierza Borowskiego – żona z rodziną 
 

WTOREK, 23 lutego - św. Polikarpa, biskupa i męczennika 

8:00 1. Za śp. Łucję Ząbkowską – Bogusława i Wiesław  

 2. Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z 

rodziną 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi Zalewskiej w dniu 

urodzin – dzieci 
 

ŚRODA, 24 lutego 

8:00 1. Za śp. Olgę i Wincentego Wawrów oraz Annę i 

Leona Prokop– dzieci z rodzinami 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla córki Emilii 

Tolak z okazji urodzin - dzieci 

19:00 Za misje, misjonarzy i przyjaciół misji 
 

CZWARTEK, 25 lutego 

8:00 1. Za śp. Stefanię i Józefa Rydzewskich – Helena 

Rusinek 

 2. Za śp. Siostrę zakonną Leonardę Merkut – brat z 

rodziną 

19:00 Dziękczynna za Polskę i Kanadę z prośbą o całkowite 

zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym świecie 
 

PIĄTEK, 26 lutego  
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Kingi i jej rodziny – 

babcia 

 2. Za śp. Waldemara Sidorowicz - rodzina 

18:30 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Stanisława Stawickiego i zmarłych z rodziny – 

córka z rodziną 
 

SOBOTA, 27 lutego 

8:00 1. Za śp. Jana i Wiktorię, Stanisława i Łucję, Józefa i 

Marię, Annę i Andrzeja, Kazimierza i Leonorę, 

Adama, Zbigniewa i Eugeniusza – syn z rodziną 

 2. Za śp. Jadwigę Sołotko – córka Barbara z rodziną 

19:00 Za śp. Kazimierza Borowskiego i Tadeusza 

Kupińskiego – rodzina Milewskich 
 

2. Niedziela Wielkiego Postu, 28 lutego 

8:00 W intencji członków Sodalicji Mariańskiej 

9:30 Za śp. Halinę Łapińską (3. rocznica) – córka z rodziną 

11:00 Za Parafian 

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

Św. dla Natalii w dniu urodzin – rodzice i siostry 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Dziękczynna z prośbą o miłość, zgodę i potrzebne 

łaski w rodzinnie - Anna 

http://www.dynamicwomenfaith.com/

