
Piąta Niedziela Zwykła 

7 lutego 2021 

I czyt. Hi 7:1-4, 6-7 

II czyt. 1 Kor 7:32-35 

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

Ewangelia: Mk 1:29-39 

 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Bolesław KORKUS 

Michael LASOWY 

Władysława SZYNGIEL 

Alfreda KUKIEL 

Teresa WIERZBICKA 
Wieczny odpoczynek racz im 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 poniedziałku 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. 
 

ŻYCZENIA 
 

Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe siostrze 
Weronice (ur. 5 lutego).  Życzymy wszelkich łask Bożych oraz 

zadowolenia z obranej drogi życia. Niech Chrystus, któremu 

powierzyła swoje życie, napełnia ją swoim Pokojem i Miłością. 

Sto lat! 
 

 

 

FUNDUSZ WSPARCIA POLSKICH MISJONARZY 
 

Dzisiaj, 7 lutego jest zbierana druga składka na prace 

misyjne Misjonarzy Oblatów. Kopertki są w zestawach 

rocznych jak również z tyłu kościoła. Bóg zapłać za Waszą 

ofiarność! 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
 

W dniu 11 lutego, w najbliższy czwartek, Kościół powszechny 

obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 

oraz ustanowiony przez św. Jana Pawła II w roku 1992 

Światowy Dzień Chorego. Maryja objawiła się ubogiej 

pasterce Bernardecie Soubirous w roku 1858 w Lourdes, we 

Francji, przy grocie masabelskiej, w cztery lata po ogłoszeniu 

przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 

Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego – 16 lipca 

1858) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Treścią orędzia 

Maryi z Lourdes jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a 

całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się 

miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, 

zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają 

tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 
Bożej pragnie spotykać się na wspólnej modlitwie. 13 

lutego, o godz. 18:00, w naszym kościele parafialnym odbędzie 

się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym serdecznie 

zapraszamy przez Telewizję Parafialną. 
 

BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne będzie zamknięte w sobotę, 13 lutego, z 

powodu weekendu Family Day. 
 

WIELKI POST – CZAS ŁASKI 
 

Już za kilka dni, a dokładnie w przyszłą środę, 17 lutego 

rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas poprzedzający 

największe i najważniejsze święta chrześcijańskie - 

Zmartwychwstania Pańskiego. Wykorzystajmy ten czas jak 

najlepiej, bo to czas szczególnej łaski. Obojętnie jakie będą 

ograniczenia z powodu wirusa, starajmy się przeżyć ten Wielki 

Post – tym bardziej świadomie i zaangażować się całym sobą. 

Wielki Post obejmuje czterdzieści dni, które liczymy od Środy 

Popielcowej do początku liturgii Wielkiego Czwartku, przy 

czym do owych czterdziestu dni nie wlicza się niedziel. Z 

okresem Wielkiego Postu związane są pewne tradycje - 

posypywanie głów popiołem na znak rozpoczęcia pokuty i 

postu; nabożeństwa, takie jak: Droga Krzyżowa czy Gorzkie 

Żale; zwyczaj odprawiania rekolekcji; uczynki miłosierdzia - 

np. jałmużna. Obojętnie jakie będą ograniczenia sanitarne z 

powodu wirusa, obrzęd posypania głów popiołem na pewno się 

odbędzie, a w przyszły weekend ogłosimy szczegóły. 

Ceremonia posypywania głów popiołem została wprowadzona 

do liturgii kościelnej około VI wieku.  
 

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. 
 

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


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. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (31.01) – $4,700; Renowacja - $1,990 

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, Bronisława i Jana Fijałek, Mirosławę i Ryszarda 

Dąbrowskich , Danutę Maioch, Grażynę Okunek, Krystynę 

Palicką, Antoniego Angelik, Zytę Pawel, Tadeusza 

Tyczyńskiego, Józefa Błądzińskiego, Urszulę Mazur i dusze w 

czyśćcu cierpiące; O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 

Małgosi z okazji urodzin – mąż; Za śp. Barbarę Haliniak, Zofię 

Łukasik, Amelię Teresę Fedynkiewicz, Ambrożego, Mariannę 

Kopyść, Marię Startek 
 

 

 

 

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 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 8 lutego – św. Josephiny Bakhita, 

dziewicy 

8:00 1. Za śp. Wojciecha Knapczyka – żona Zofia 

 2. Za śp. syna Czesława - mama 

19:00 Za śp. Edwarda Pruchnickiego – żona i dzieci 
 

WTOREK, 9 lutego 

8:00 1. Za śp. z rodzin Hołyńskich i Skibińskich - własna 

 2. Za śp. Kazimierza Szwarc (4. rocznica) – syn z 

rodziną 

19:00 Za śp. Irenę Łabik i Jana Kaczor – rodzina 
 

ŚRODA, 10 lutego – św. Scholastyki, dziewicy 

8:00 1. Za śp. Adolfa Pawlowski – córka z rodziną 

 2.Za śp. Jana – żona i dzieci 

19:00 Za śp. Antoniego Zaleskiego – żona i dzieci 
 

CZWARTEK, 11 lutego – Matki Boskiej z Lourdes 

8:00 1. Za śp. Zofię Knaf – córka z rodziną 

 2. Za śp. Mirosława Czupielowski – żona z córką 

19:00 Za śp. Katarzynę Presz – syn Jan Antoni Presz  
 

PIĄTEK, 12 lutego  

8:00 1. Za śp. Stanisława , Krzysztofa i Jakuba Kamińskich 

- rodzeństwo 

 2. Za śp. Mieczysława, Stefanię, Jana Cichoń i Kacpra 

Trójniak – Krystyna z synem 

19:00 1. Za śp. Helenę Kurosad i jej męża – siostra 

Stanisława Rawska 

 2. Za dobroczyńców żyjących i zmarłych – Halina 
 

SOBOTA, 13 lutego 
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. dla Lidii Panek – rodzina 

 2. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

 3. Za śp. Stanisława Lenartowicz – syn Janusz z 

rodziną 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Irenę, ojca Jana Kaczor, Adama, Marię, 

Mariusza i zmarłych z rodziny Kaczor – rodzina 
 

6. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 14 lutego 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. ojców, babcie, dziadków z rodziny Borowski i 

Dudek – syn i córka z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Zas śp. Krystynę i zmarłych z rodzin Fabickich i 

Pomeraniec – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Henryka Mazura (3. rocznica) – córka z rodziną 


