
Piąta Niedziela Wielkiego Postu 

21 marca 2021 

I czyt. Jr 31:33-34 

II czyt. Hbr 5:7-9 

Ref. Psalm 51: „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce 

czyste.”  

Ewangelia: J 12:20-33 

 

W MINIONYM TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Leslaw BRZOZA 

Grażyna DUCHNOWSKA 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW 
 

Od poniedziałku zostały ponownie otwarte nasze kościoły 

dla wiernych, o pojemności 15%. Oznacza to, że w naszym 

kościele może być 95 wiernych w kościele, 45 w sali 

parafialnej oraz na chórze 20 osób. 

Zapisywanie się na Msze św. czy też inny podobny sposób 

nie jest najlepszym rozwiązaniem w naszej sytuacji. Dlatego 

zdecydowaliśmy, ze panowie z Komitetu Parafialnego będą 

wpuszczać wiernych do kościoła na zasadzie, kto pierwszy 

przyszedł do kościoła. Miejmy nadzieję, że te ograniczenia 

wkrótce zostaną usunięte i wszyscy będziemy mogli chodzić 

do kościoła, jak dawniej. Dziękujemy za zrozumienie.  
 

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 DOBIEGA KOŃCA 
 

Powoli zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Od 

dzisiejszej, piątej niedzieli, zmienia się charakter tego 

okresu liturgicznego. Dotychczas towarzyszyło nam 

wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z 

łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas 

obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru 

pasyjnego. Skupiamy się, więc na rozważaniu Męki 

Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w 

Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Apel ten kierujemy 

zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie 

uczestniczyli w tych jakże pięknych i głębokich 

staropolskich nabożeństwach. Jak w każdą wielkopostną 

niedzielę zapraszamy dzisiaj o godz. 18:15 na Gorzkie Żale 

z rozważaniem pasyjnym.  
 

Od dziś, zgodnie ze starą tradycją zasłaniamy krzyże na 

znak umartwienia zmysłu wzroku. Zakrycie figury 

umęczonego Chrystusa ma skierować oczy i serca 

chrześcijan przede wszystkim na to, co Jego wizerunek 

prawdziwie oznacza – osobę oraz mękę i śmierć Zbawiciela. 

Ma pogłębiać i umacniać osobistą więź z Ukrzyżowanym, 

ukazując historio-zbawczy sens tego, co wydarzyło się na 

Kalwarii.  
 

Za tydzień przypada Niedziela Palmowa, dzień 

tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz Niedziela 

Męki Pańskiej. Podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się 

w naszej świątyni obrzęd poświęcenia palm, które będą 

przypominały nam jerozolimskie gałązki palmowe, słane 

pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – 

Mesjasza.  
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego 

odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta 

droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa 

Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas 

intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. 

Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je 

przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas 

będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia 

Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. 
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje wielkopostne, które w 

tym roku poprowadzi o. Proboszcz Janusz Błażejak OMI. 

Rekolekcje 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. Rano spowiedź rozpocznie się o godz. 10:00 a 

wieczorem o godz. 18:00. 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. 

Na zakończenie rekolekcji tradycyjnie zbierana jest kolekta 

dla misjonarza. W tym roku ofiary złożone na zakończenie 

rekolekcji przeznaczone będą na misje w Kamerunie, O. 

Ludwika Stryczka, który wraca na swoje misje już w 

czerwcu. Dziękujemy za Waszą ofiarność! 
 

25 MARCA – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
 

W czwartek, 25 marca, uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym 

Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy 

modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia 

do naturalnej śmierci. W tym dniu podejmujemy duchową 

adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna 

inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy 

dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by z okazji 

uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie 

zobowiązanie modlitewne.  

 Co to jest duchowa adopcja? Duchowa adopcja 

jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w 

łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na 

codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz 

specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do 

modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe 

postanowienia. 

http://www.kazimierz.org/
https://diecezja.waw.pl/da/modlcodz.html


Modlitwa codzienna 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która 

urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. 

Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po 

narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego 

dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w 

niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość I 

odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty 

sam mu przeznaczyłeś. Amen.  
 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 
 

26 marca 2021 r. w 25 krajach na świecie wyruszy ponad 

900 tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W Kanadzie trasy 

są dostępne w Toronto i Kitchener. EDK w Toronto 

rozpoczyna się o godz. 7:00 p.m. Mszą św w kościele św 

Kazimierza w Toronto. Ponieważ jest to całonocne 

rozważanie Drogi Krzyżowej pokonując 40 km w ciszy 

każdy uczestnik idzie swoim tempem mamy kontakt przez 

telefon lub trzymały się na odległość wzroku. 
Rejestracja na stronie EDK.org.pl oraz przed stronę na 

Facebook EDK Toronto - Extreme Way of the cross. Trasy i 

rozważania dostępne w mobilnej aplikacji EDK. 

Zakończenie w kościele St. Eugene de Mazenod Mszą św o 

godz. 7:00 a.m. 
 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE 
 

Drodzy Rodzice! 

Niestety z powodu długiego czasu zamknięcia kościołów, 

pozostało zbyt mało czasu do wakacji, aby przeprowadzić 

program przygotowujący dzieci do I Komunii św. i do 

Bierzmowania. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do I 

Komunii św. w języku polskim i Bierzmowania odbędzie się 

11 września 2021 i odbywać się będą one w soboty od godz. 

9:30-11:00. Dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 

św. w języku angielskim rozpoczęcie zajęć odbędzie 14 

września 2021 i będą one odbywać się we wtorki od 

godz.17:00-18:00. Istnieje też druga możliwość 

przygotowania dzieci do I Komunii św. w języku polskim i 

w języku angielskim podczas wakacji (dwie grupy). 

Przygotowanie w przeciągu 10 dni w godzinach do 

południowych (od 5 do 16 lipca 2021, od poniedziałku do 

piątku; od godz. 9:00 -12:00). Wszystkie zajęcia będą 

przeprowadzone w reżimie sanitarnym, tzn. dezynfekcja, 

maseczki oraz dystans. 
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

Obecnie spowiedź odbywa się w każdą niedzielę od godz. 

16:00 do 17:00 w sali parafialnej.  
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (14.03) – $3,940 

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 MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 
 

PONIEDZIAŁEK, 22 marca  
8:00 1. Za śp. przyjaciół i znajomych – K.K. Skibiński 

 2. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla 

Jacka Chećko i Stanisława Grucy - mama 

19:00 Za śp. z rodzin Pelic i Szkołut - Cecylia 
 

WTOREK, 23 marca – św. Turibiusa z Mongrovejo, 

biskupa 
8:00 1. Za śp. Antoniego i Honoratę Poliwka i Władysławę 

Polewka - rodzina 

 2. Za śp. Danutę Moskwę - mąż 

19:00 Za śp. Wandę Fiedukiewicz - córka 
 

ŚRODA, 24 marca 

8:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog oraz 

wypełnienie woli Bożej – Danuta Zelek 

 2. Za śp. Ludwika Werner – córka Danuta z rodziną 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Jacka - babcia 
 

CZWARTEK, 25 marca – Zwiastowanie Pańskie 
8:00 1. Dziękczynna za Polskę i Kanadę z prośbą o 

całkowite zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym 

świecie  

 2. O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Jasińskich – 

mama i babcia  

19:00 Za śp. Bronisławę Konopkę (6. rocznica) – dzieci i 

wnuki 

PIĄTEK, 26 marca 
8:00 1. Za śp. Wacława Szapućko (24. rocznica) – żona i 

dzieci 

 2. Za śp. Jerzego Grodeckiego – siostra Małgorzata z 

rodziną 

18:15 Droga Krzyżowa 

19:00 Za śp. Marię, Julię i Stanisława Pietrzyk, brata 

Szczepana Pietrzyk oraz Irenę, Katarzynę i 

Bartłomieja Chrypewicz - rodzina 

SOBOTA, 27 marca 

8:00 1. Za śp. Helenę Galus - mąż 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w rodzinie 

Lenartowicz – własna 

 3. Za śp. Emila Wójcika – córka z rodziną 

19:00 Za śp. Helenę Tynus – siostra z rodziną 
 

Niedziela Palmowa 

Niedziela, 28 marca 
8:00 W intencji członków Sodalicji Mariańskiej 

9:30 Za śp. Aleksandrę i Tomasza Długosz - rodzina 

11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Małgorzaty i 

Franciszka Kowalczyk z okazji 65. rocznicy ślubu i 

dla Franciszka z okazji 90. urodzin - własna 

13:00 Za śp. Franciszka Palińskiego – żona i córka z rodziną 

18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Zofię Szewczyk – Basia z rodziną 

http://edk.org.pl/

