
Druga Niedziela Wielkiego Postu 

28 lutego 2021 

I czyt. Rdz 22:1-2, 9-13, 15-18 

II czyt. Rz 8:31b-34 

Ref. Psalm 116: „W krainie życia będę widział Boga.”  

Ewangelia: Mk 9:2-10 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Joe SAMPSON 
Wieczny odpoczynek racz mu 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 
 

CZAS MODLITWY I POKUTY 
 

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 za nasze grzechy. 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 

na rozważania Męki Pańskiej – Gorzkie Żale. Nabożeństwo 

rozpoczyna się o godzinie 18:15. Natomiast Droga 

Krzyżowa odprawiana jest w każdy piątek o godz. 18:30. 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca i 

nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca i Droga Krzyżowa 

zostaną odprawione o godz. 18:00.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i rozważań 

Męki Pańskiej. 
 

AKCJA TRZEŹWOŚCI 
 

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. 
 

1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI  

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. 
 

ODPUST PARAFIALNY 
 

Odpust parafialny św. Kazimierza obchodzimy 4 marca. Z 

powodu pandemii nie możemy obchodzić go uroczyście. 

Polecajmy nasze rodziny i nas samych opiece św. Kazimierza, 

patrona naszej parafii. 
 

ŚW. KAZIMIERZ 
 

Św. Kazimierz był synem króla Polski Kazimierza 
Jagiellończyka. Urodził się w Krakowie w 1458 roku. 

Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem 

względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu 

politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi 

Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej 

chorobie płuc zmarł w Grodnie, 4 marca 1484 roku. 

Pochowany został w Wilnie i tam w katedrze znajdują się Jego 

relikwie. 

 

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. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypadają: pierwsza środa miesiąca, 

pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się 

o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca 

– szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza 

sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu 

Maryi. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w sali 

parafialnej od godz. 18:00 do 19:00. 
 

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. 
 

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 

http://www.kazimierz.org/


konferencji. Więcej informacji i rejestracja 

www.DynamicWomenFaith.com  
 

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenia do podatku zostały wysłane pocztą w 

minionym tygodniu. Parafian, którzy nie otrzymali 

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 (21.02) – $4,935 

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 
 

O łaskę zdrowia dla chorej na Covid Haliny – siostra 

Jadwiga 

Za śp. Joseph’a Kandziuk 
 

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 
 

OGŁOSZENIE 
 

Do sprzedania dwa miejsca obok siebie na cmentarzu Park 

Lawn w Toronto, idealne dla rodziny, która poszukuje grobu 

rodzinnego. Każde miejsce jest na 2 trumny - jedna na 

drugiej i 3 urny; razem 4 trumny i 6 urn; w sumie 10 

pochówków. Miejsce pochówku jest w sekcji cmentarnej M. 

W cenę wliczona jest już baza pod pomnik (oszczędność 

$1,800). Obecnie cena pojedyńczego miejsca pochówku na 

cmentarzu wynosi $ 16,900 i podwójnego $ 32,00 plus 

podatki. Cena sprzedaży $20,000 włączając koszt transferu. 

Kontakt: Susan Jurenas (905) 542 1708 lub cell (416) 616 

1969; email susancj29@hotmail.com  
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

2. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 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 

PONIEDZIAŁEK, 1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy 

Wyklętych  

8:00 1. Za śp. Rozalię i Franciszka Bodzon – córka z rodziną 

 2. Za śp. rodziców Zofię i Stanisława, braci Wiesława, 

Jana i Stanisława Ostrowskich – córka i siostra 

19:00 W intencji lektorów i Nadz. Szafarzy Komunii Świętej 

WTOREK, 2 marca  

8:00 1. Za śp. Helenę i Czesława – o. Kazimierz 

 2. Za śp. Jacka Motas w 1. rocznicę – rodzina Głuszak 

 3. Za śp. Antoniego Stachulak – Zbigniew i Zofia Musiał 

19:00 Za śp. Genowefę, Stanisława i Teresę Kotwas – syn 

Stanisław z dziećmi i wnukami 

ŚRODA, 3 marca  

8:00 1. Za śp. Józefa Bielak – żona, dzieci i wnuki 

 2. Za śp. Helenę Wójnowską – córka 

18:30 Nabożeństwa do MBNP i św. Józefa 

19:00 Msza Święta Zbiorowa  

CZWARTEK, 4 marca – św. Kazimierza 

8:00 1. Za śp. Kazimierza Łącz – żona Zofia Świerczyńska 

 2. Za śp. Dominika Mergut – syn z rodziną 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. Czesławę Montowską (16. rocznica) – córka z 

rodziną 

PIĄTEK, 5 marca – Światowy Dzień Modlitwy 

8:00 1. Za śp. Barbarę i Henryka Michalak i zmarłych z 

rodziny – córka z rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla 

Siostry zakonnej Marii Mergut – brat z rodziną 

18:00 Nabożeństwo pierwszego piątku i Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Zofię, Bogdana i Jana Cybulskich, Jerzego 

Eugeniusza Wiąckiewicz i Sławomira Bobel - rodzina 

SOBOTA, 6 marca 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla córki 

Marysi Wenderski - mama 

 2. Za śp. braci Eugeniusza, Wacława, Jana, Romana i 

bratowe Helenę i Danutę – siostra i bratowa 

 3. Za śp. Kazimierza Sambora – przyjaciele i znajomi 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty 

19:00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej 

dla Józefy, Teresy i Heleny z rodzinami - własna 

3. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 7 marca 

8:00 1. W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

 2. Za śp. brata Jana Musiał (2. rocznica) - Zofia i 

Zbigniew Musiał 

9:30 Za śp. Marię Grabowską - rodzina 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Maryi 

Niepokalanej dla Aleksa, Emilii i Melani - rodzice 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. rodziców Józefa i Marię Kaczor, rodzeństwo 

Stanisława i Irenę, Tadeusza i Helenę, Ewerysta i 

Stanisławę, Emilię, Ks. Kazimierza, synową Annę i 

zmarłych z rodziny– córka i siostra z rodziną 

http://www.dynamicwomenfaith.com/
mailto:susancj29@hotmail.com

