
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 

14 marca 2021 

I czyt. 2 Krn 36:14-16, 19-23 

II czyt. Ef 2:4-10 

Ref. Psalm 137: „Kościele święty, nie zapomnę ciebie.”  

Ewangelia: J 3:14-21 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA: 
 

Ewa BEDNARSKI 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą 

Laetare. To łacińskie słowo oznacza „Cieszcie się”. To 

wezwanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli 

zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku 

Wielkiego Postu. A jednak, w tym czasie pokuty słyszymy 

nawoływanie do tego, aby się radować. Wolno dziś używać 

szat liturgicznych koloru różowego, ozdabiać ołtarz 

kwiatami i wykorzystywać instrumenty muzyczne w 

śpiewie. 
 

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 
 

Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one 

okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, 

którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do 

zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy 

naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to 

stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się 

chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas 

nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który 

podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: 

trzeba się na nowo narodzić, aby żyć. 
 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE 
 

W głębszym i owocniejszym przeżywaniu Wielkiego Postu 

pomoże nam udział w nabożeństwach pasyjnych oraz 

rozważanie Męki Pańskiej. We wszystkie piątki Wielkiego 

Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi 

krzyżowej o godz. 18:15; w każdą niedzielę Wielkiego 

Postu o godz. 18:15 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Już w przyszły weekend rozpoczynamy rekolekcje 

parafialne. Poprowadzi je o. Proboszcz Janusz Błażejak 

OMI. Będą trwały do środy włącznie według planu 

umieszczonego w programie świątecznym oraz na stronie 

internetowej parafii. To szczególny czas łaski. Uczyńmy 

wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we 

wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i 

przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem 

Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi 

świętej, którą przeżywać będziemy każdego dnia w czasie 

rekolekcji. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w 

rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak 

przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w 

intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust 

zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół. 
 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

Przeżywamy w Kościele Rok Św. Józefa. Z tej racji w każdą 

środę odprawiamy o godz. 18.30 nowennę do św. Józefa. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

W piątek, 19 marca, będziemy obchodzić uroczystość św. 

Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień 

możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą 

wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, 

ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski 

dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego 

zostali wezwani. Zapewne będą otoczeni miłością i 

życzliwością najbliższych, których również serdecznie 

zapraszamy na Eucharystię.  
 

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI 
 

Współbraciom, przyjaciołom, sympatykom i parafianom 

dziękuję gorąco za pamięć, modlitwy i życzenia złożone mi 

z okazji imienin. Przyznaję, że w bieżącym roku było ich 

wyjątkowo dużo: z Toronto, Mississaugi, Brampton, St. 

Catherines, Edmontonu, Winnipegu, Sascatchewan i Polski. 

Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi i we wszystkim 

błogosławi. O. Kazimierz Kozicki OMI 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Zakończyliśmy poważny remont salki dla ministrantów. 

Niestety przedostająca się wilgoć pod podłogą zniszczyła 

całkowicie laminat. Musieliśmy usunąć zniszczony laminat, 

wysuszyć pomieszczenie, odmalować salkę i została 

położona nowa powierzchnia podłogi, tym razem 

wodoodporne panele winylowe, firmy Karndean, które są 

łatwe w utrzymaniu, nie ulegają szybkiemu zniszczeniu oraz 

wyciszają powierzchnię. Pragniemy z głębi serca serdecznie 

podziękować panu Andrzejowi Maziarz za ogrom pracy 

włożonej w przygotowanie pomieszczenia i położenia nowej 

podłogi oraz Panu Edwardowi Milewskiemu za piękne 

pomalowanie salki dla ministrantów. Serdeczne Bóg Zapłać! 

Serdeczne Bóg Zapłać!  

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy hojnie składają 

ofiary na Fundusz Remontowy w każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca. Serdeczne Bóg Zapłać! 
 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA W CZASIE 

PANDEMII 
 

Obecnie spowiedź odbywa się w każdą niedzielę od godz. 

16:00 do 17:00 w sali parafialnej. Komunia św. jest 

rozdawana w niedzielę od godz. 14:00 do 17:00 w kościele. 

 

 

http://www.kazimierz.org/


ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE – INCOME TAX 
 

Zaświadczenia do podatku, income tax, zostały wysłane do 

wszystkich parafian. Dziękujemy wam za waszą ofiarność, 

szczególnie teraz kiedy kościoły zostały zamknięte i nie ma 

niedzielnej składki. Niech dobry Bóg wynagradza waszą 

hojność swoim błogosławieństwem. 

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. 
 

PLANOWANIE MAJĄTKOWE Z PERSPEKTYWY 

KATOLICKIEJ - BEZPŁTNY WEBINAR PO POLSKU 
 

Planowanie Majątkowe z Perspektywy Katolickiej - Sobota, 

20 marca 2021, godz. 10: 00. Aby się zarejestrować, 

prosimy o wysłanie e-maila do: 

development@archtoronto.org Prosimy o zawarcie słowa 

„webinar”’ i daty „20 March 2021” w temacie wiadomości 

oraz o podanie imienia, nazwiska i adresu pocztowego w 

treści e-maila – w przeciwnym wypadku nie będziemy 

mogli wysłać publikacji o planowaniu majątkowym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Grażynę i koleżanki – Antonina Walicki 

Za śp. rodziców z obu stron Kapałów i Walickich – 

Antonina Walicka  

Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny 

x2– rodzina  

Za śp. Ks. Władyslawa Pyrczaka 

Za śp. Piotra 

Za śp. Irenę Grodecką 

Za dusze w czyśćcu cierpiące  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (07.03) – $4,950 

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.  
 

OGŁOSZENIE 
 

Do sprzedania jedno miejsce na cmentarzu Park Lawn w 

Toronto. Na jednej połowie jest już pochowana osoba, a 

druga połowa jest na sprzedaż. W cenę jest już z wliczony 

pomnik (oszczędność $6,000.00). Obecnie cena 

pojedynczego pochówku na cmentarzy wynosi $16,000.00 

plus podatek. Cena sprzedaży $20,000.00 włączając koszt 

transferu. Miejsce pochówku jest w sekcji cmentarnej i 

blisko Bloor St. Kontakt: Krystyna lub Teresa 416 533 

2748. 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Wielkiego Postu 

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

9:30 Za śp. Ryszarda Baruk - rodzina 

11:00 O Boże błog. dla członków Komitetu Parafialnego 

13:00 Za śp. Stefanię i Władysława Antosz - córka 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. braci Stanisława, Jana i Wiesława Ostrowskich 

(3. rocznica) – siostra z rodziną 
 

PONIEDZIAŁEK, 15 marca  
8:00 1. Za śp. rodziców Józefę i Stefana Kozioł i brata 

Władysława – Danuta Lis 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla Janiny Sosiewicz w dniu 93. 

urodzin - własna 

19:00 Za śp. Karolinę, Bronisławę i Tadeusza Skowronek – 

wnuk 
 

WTOREK, 16 marca  

8:00 1. Za śp. Jana Stalony i zmarłych z rodziny – żona 

Józefa z rodziną 

 2. Za śp. mamę Julię Sala, siostrę Alinę i braci 

Zbigniewa i Wacława – córka i siostra 

19:00 Za śp. Leonardę i Józefa Salus – Dorota i Piotr Salus  
 

ŚRODA, 17 marca – św. Patryka, biskupa 

8:00 1. Za zmarłych z rodziny Klacza – Chris & Mark 

Korwin-Kuczyński 

 2. Za zmarłych z rodzin Zelskich i Jaroszewskich – 

Marek z rodziną 

18:30 Nowenna do św. Józefa 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 
 

CZWARTEK, 18 marca - św. Cyryla z Jerozolimy, biskupa 

i Doktora Kościoła 

8:00 1. Za śp. Władysława Hirniak – syn Bogdan z rodziną 

 2. O uwolnienie Kai z nałogów - babcia 

19:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i szczęśliwą podróż do Polski dla 

Józefy – własna 
 

PIĄTEK, 19 marca – św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny 

8:00 1. Za śp. Józefa Hirniak – brat Bogdan z rodziną 

 2. W intencji chrześniaków Arka, Agnieszki i Jana – 

Danuta 

18:15 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Honoratę – ciocia 

SOBOTA, 20 marca 
8:00 1. Za zmarłych z rodziny Maziarz – M.M. Bembenek 

 2. Za śp. Leokadię Zajączkowską - córka 

 3. Za ś. Andrzeja i Janinę Gal - córka 

19:00 Za śp. Sabinę i Stanisława – córka z rodziną 
 

5. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 21 marca 
8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego  

9:30 Za śp. Wojciecha Kasprzak – Zofia Rogalska 

11:00 Za Parafian 

13:00 Za śp. Janinę i Józefa Kaczor – córka z rodziną 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Emilię Krzak - rodzina 

mailto:development@archtoronto.org

