
Niedziela Palmowa 

28 marca 2021 

I czyt. Iz 50:4-7 

II czyt. Flp 2:6-11 

Ref. Psalm 22: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?”  

Ewangelia: Mk 14:1-15:47 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Rozalia BOGUSŁAWSKA 
 

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW 
 

Nasze kościoły zostały ponownie otwarte 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 
 

NIEDZIELA PALMOWA 
 

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę 

Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, 

tak przychodzi dziś do każdego człowieka i umacnia w tym 

trudnym czasie epidemii. Palmy znajdujące się w wejściu do 

kościoła są już poświęcone. Ofiary za palmy składamy do 

skarbony. 
 

Poprzez liturgię Niedzieli Męki Pańskiej wchodzimy w 

obchody Wielkiego Tygodnia, który prowadzi nas od 

spektakularnego, okazałego triumfu Wielkanocy, triumfu 

Zmartwychwstania – zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest 

wydarzeniem, w którym intelekt staje bezradny w obliczu 

wiary.  
 

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. 

Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną 

wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki 

Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze 

wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną 

po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc.  
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Serdecznie dziękujemy Ojcu Proboszczowi Januszowi 

Błażejakowi OMI, za poprowadzenie w naszej wspólnocie 

rekolekcji wielkopostnych. O. Januszu, za głoszone Słowo 

Boże, posługę w konfesjonale i przy ołtarzu oraz pogodę ducha 

składamy wielkie Bóg zapłać! Życzymy wielu łask Bożych na 

niwie ewangelizacyjnej! Szczęść Boże! 
 

 

 

 

 

Triduum paschalne… 
 

Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej jest bramą 

Triduum Paschalnego, którą trzeba przekroczyć, aby zrozumieć 

sens męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; ma ona 

bardzo podniosły charakter – sprawują ją wszyscy kapłani 

posługujący w parafii. Przed Liturgią Słowa zostaje uroczyście 

odśpiewany hymn Chwała na wysokości Bogu, którego nie 

śpiewaliśmy przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. 

Wykonanie tej pieśni uwielbienia Boga jest bardzo doniosłe i 

odbywa się z udziałem organów. W dniu dzisiejszym 

obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Sakramentu 

Kapłaństwa. Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie 

się o godz. 19:00, której przewodniczył będzie i homilię 

wygłosi O. Alfred Grzempa OMI. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu po liturgii trwać będzie do północy. 
 

Wielki Piątek: to wspomnienie i uobecnienie męki i śmierci 

Chrystusa na krzyżu. Jest to dla całego Kościoła dzień pokuty i 

ścisłego postu. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on dniem 

żałoby, ale celebracji zwycięskiej śmierci Chrystusa 

pokonującego grzech i śmierć mocą swojej ofiary. Dlatego 

mówimy o błogosławionej i chwalebnej Męce Pana Jezusa. W 

ten dzień Kościół - zgodnie ze starożytną tradycją - nie 

sprawuje Eucharystii i innych sakramentów. Celebruje się 

jedynie Liturgię Męki Pańskiej. Liturgię tę cechuje powaga i 

surowość. O godz. 8:00 rano zapraszamy na ostatnią Drogę 

Krzyżową w tym roku. Liturgie Wielkiego Postu odbędą się o 

godz.: 15:00, 17:00 w języku angielskim oraz o 19:00 w języku 

polskim. Adoracja przy grobie Pańskim trwać będzie do 

północy. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła 

II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam 

Polakom, nie wolno zmarnować. 

W Wielki Piątek na całym świecie zbierana jest kolekta na 

utrzymanie sanktuariów w Ziemi Świętej. Kopertki znajdują 

się w rocznych zestawach oraz przy wejściu do kościoła. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły czyli wstrzymanie się 

od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie dziennej ilości 

pożywienia. Spożywamy tylko jeden posiłek do syta.  
 

Wielka Sobota: jest dniem, w którym Kościół trwa przy 

grobie Zbawiciela, w ciszy i skupieniu rozważając to, co 

wydarzyło się w Wielki Piątek - czyli zbawczą mękę i śmierć 

Chrystusa. Od pierwszych wieków chrześcijanie 

powstrzymywali się w ten dzień, podobnie jak w Wielki Piątek, 

od sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Nie 

gromadzono się nawet na modlitwę wspólnotową, aby nie 

zakłócać ciszy i zadumy tego dnia. Starano się natomiast 

znaleźć czas, by rozważać ogrom miłości Chrystusa, który dla 

zbawienia człowieka nie cofnął się nawet przed śmiercią.  

Poświęcenie pokarmów odbywać się będzie w sali parafialnej 

od godz. 11:00 i trwać będzie do 16:00. Jeśli zajdzie potrzeba, 

to będzie się również odbywać w kościele. 

Liturgię Wigilii Paschalnej w języku polskim i angielskim 

rozpoczniemy o godz. 19:00. 
 

Rezurekcja w poranek wielkanocny odbędzie się o godz. 

6:00. Niestety, w tym roku nie może się odbyć procesja 

rezurekcyjna. Jednakże, aby uczestniczyć trzeba było się 

wcześniej zapisać. Już nie ma wolnych miejsc na rezurekcję.  
 

Poniedziałek Wielkanocny: Msze Św. w jęz. polskim o godz. 

9:30, 11:00 i 19:00. 
 

 

 

http://www.kazimierz.org/


BIURO PARAFIALNE 
 

Biuro parafialne będzie zamknięte od Wielkiego Czwartku do 

Poniedziałku Wielkanocnego włącznie. 
 

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia 

Bożego. Odmawiamy ja prywatnie w kościele lub domu. 
 

KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO 
 

Zwracamy się z prośbą o kwiaty do grobu Pańskiego, 

szczególnie białe hortensje. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

W niedzielę, 30 maja 2021 r., o godz. 11:00 zostanie odprawiona 

uroczysta Msza św. w intencji małżeństw obchodzących swoje 

jubileusze. Małżonkowie, którzy pragną wziąć udział w 

jubileuszowej uroczystości, proszeni są o kontakt z naszym 

biurem.  
 

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. Zapisy do końca kwietnia. 
 

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 
 

Dzisiaj spowiedź będzie od godz. 15:00 do 17:00 w sali 

parafialnej z dużą ilością księży. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (21.03) – $6,275 

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. męża Mariana i jego rodziców Zofię i Władysława – 

żona z rodziną; Za śp. Leonardę i Jana Kirejczyk – Bronisława 

Sapkowska; Za śp. Krystynę, Mieczysława, Jerzego i 

Franciszka – Bronisława Sapkowska; Za śp. rodziców Juliana i 

Walerię Szczerbińskich; O Boże błog., opiekę Matki Bożej i 

dary Ducha Świętego dla Bogdana Hirniak – żona; Za śp. 

Halinę Wilk x5 – Stanisława 

 

 

 

MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA 
 

01.04 - 30.04 Za śp. Helenę Wojciechowską – córka Irena z 

rodziną  

15.04 - 15.05 Za śp. Tadeusza Świerzbińskiego - żona 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

Niedziela Palmowa, 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 

18:00 Gorzkie Żale 

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

PONIEDZIAŁEK, 29 marca  

8:00 1. Za śp. Waldemara Sidorowicz – rodzina 

 2. Za sp. Waldemara Doleckiego – brat Edmund 

 3. Za śp. Francesca Vietri – Jadwiga Gromysz 

19:00 Nie ma Mszy św.  

WTOREK, 30 marca 

8:00 1. Za śp. Antoniego Presz – syn Jan Antoni Presz 

 2. Za śp. Janinę Chajewską – Edward z rodziną 

 3. Za śp. Eugeniusza Iglara, Karola Myśliwca,  

 Dominika Brzyżka, Małgorzatę i Józefa Pawlików –  

 Anna 

19:00 Nie ma Mszy św. 

WIELKA ŚRODA, 31 marca 

8:00 1. Za śp. Tadeusza Kordosa (23. rocznica) – syn 

Waldemar z rodziną 

 2. Za śp. John’a Dzidę – siostra i bratanek 

 3. O szczęśliwe rozwiązanie dla Jadwigi i zdrowie dla  

 mamy i dziecka 

19:00 Nie ma Mszy św. 

WIELKI CZWARTEK, 1 kwietnia – NIE MA SPOWIEDZI 

19:00 O powołania kapłańskie i zakonne 

WIELKI PIĄTEK, 2 kwietnia – NIE MA SPOWIEDZI  

8:00 Droga Krzyżowa 

15:00 Liturgia Wielkiego Piątku w języku polskim 

17:00 Liturgia Wielkiego Piątku w języku angielskim 

19:00 Liturgia Wielkiego Piątku w języku polskim 
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 24:00 

WIELKA SOBOTA, 3 kwietnia - NIE MA SPOWIEDZI 
Święcenie pokarmów w sali parafialnej od godz. 11:00 do 16:00 

19:00 Liturgia Wigilii Paschalnej w jęz. polskim i angielskim 

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

rodziny F.D. Konopka – własna 

 2. Za śp. Franciszka Pękalskiego – siostrzenica 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia  

6:00 Za śp. rodziców Wiktorię i Henryka Senkowskich, 

Włodzimierza Uglika i jego żonę Helenę Uglik, Krystynę 

i Ryszarda Nosowicz i zmarłych z rodziny - Bożena 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Św. 

9:30 Za śp. Bruno Majewski i jego rodziców – żona z rodziną 

11:00 Za Parafian 

13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla syna Bazyla w 

dniu 11. urodzin – rodzice i siostra Kinga 

19:00 Nie ma Mszy św. 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 5 kwietnia 

9:30 O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Św. dla Natalii i 

Dajany – mama 

11:00 Za śp. Annę Wolny i jej rodziców Helenę i Stanisława 

Gierczak – Ewa i Henryk Gierczak 

19:00 W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii Św. 


