
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

7 marca 2021 

I czyt. Wj 17:3-7 

II czyt. 1 Kor 1:22-25 

Ref. Psalm 19: „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.”  

Ewangelia: J 2:13-25 

 

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA: 
 

Bronisław Antoni KOSIBA 

Irena BEKUS 
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 
 

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET 
 

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia 

naszym drogim Paniom. Życzymy Wam dużo radości i opieki 

najwspanialszej z Kobiet – Najświętszej Maryi Panny. Niech 

Matka Jezusa i nasza Matka będąca wzorem kobiecości 

wspiera Was potrzebnymi łaskami. Wszystkiego najlepszego! 
 

WIELKI POST 
 

Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza 

przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją 

duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod 

wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, 

trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na 

Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, 

co naprawdę istotne. 

Okres Wielkiego Postu to czas pokuty, przemiany i 

nawrócenia. Podejmujemy dodatkowe modlitwy i 

wyrzeczenia. W Wielkim Poście obowiązuje wewnętrzne 

wyciszenie i bezwzględny zakaz wszelkiego rodzaju imprez. 

Pamiętajmy kim jesteśmy, podejmijmy ten trud, pokutujmy 

za siebie i za innych. 
 

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 
 

Rekolekcje parafialne trwać będą od soboty 20 marca, do 

środy 24 marca. Szczegółowy program rekolekcji zostanie 

posłany parafianom pocztą, wraz świątecznym programem. 

Rekolekcje w tym roku poprowadzi O. Janusz Błażejak, 

proboszcz. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, 

by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego 

przeżycia Świąt Wielkanocnych.  

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. 
 

ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA 
 

W sobotę, 13 marca, przypada 8 rocznica wyboru papieża 

Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa 

będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

13 marca o godz. 18: 00, w naszym kościele parafialnym 

odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału w którym 

serdecznie zapraszamy przez telewizję parafialną. 
 

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. 
 

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. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

Za śp. Józefa Diakun 

Za śp. Kazimierza Buczak – rodzina Armatys 

Za śp. rodziców Wiktorię i Jana, rodzeństwo Stanisława i 

Łucję, Józefa i Marię, Kazimierza i Eleonorę i Adama, Anne 

i Andrzeja, Eugeniusza, Zbigniewa i Kazimierza – rodzina 

Armatys 

Za śp. Genowefę i Mieczysława Lewicki – córka z rodziną 
 

ZMIANA CZASU 
 

W niedzielę, 14 marca 2021 nastąpi zmiana czasu z 

zimowego na letni. Przypominamy o przesunięciu zegarków 

o godzinę do przodu z soboty na niedzielę. 

 

 

http://www.kazimierz.org/


24. GODZINY DLA PANA 
 

Niezależnie od trwania pandemii papież Franciszek ustalił, 

że również w tym roku „24 godziny dla Pana” odbędą się 

przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu. Jest ona 

przewidziana na 12 i 13 marca. Jej hasłem są słowa: „On 

odpuszcza wszystkie twoje winy”. Papież zachęca wszystkie 

wspólnoty i parafie w całym świecie do włączenia się do 

tegorocznej akcji. Nasza parafia przyłącza się do tej akcji w 

sobotę, 13 marca. 

Parafia św. Kazimierza, Toronto 

Sobota, 13 marca 2021 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele 

9:00 – 18:00 

Sakrament spowiedzi w sali parafialnej 

(jest to spowiedź wielkanocna) 

13:00 – 18:00 
 

PLANOWANIE MAJĄTKOWE Z PERSPEKTYWY 

KATOLICKIEJ - BEZPŁTNY WEBINAR PO POLSKU 
 

Planowanie Majątkowe z Perspektywy Katolickiej - Sobota, 20 

marca 2021, godz. 10:00. 

Zapraszamy na webinar prowadzony w języku polskim, w trakcie 

którego dowiecie się Państwo jak istotne jest spisanie testamentu 

oraz pełnomocnictw Power of Attorney, oraz o roli planowania 

majątkowego, a także dlaczego powinno nam zależeć na 

pochówku na katolickim cmentarzu. Piotr Okoński z Archidiecezji 

Torontońskiej poruszy następujące tematy:  

- Jak chronić naszych bliskich poprzez poprawnie spisany 

testament; Co zrobić aby nasze decyzje zapisane w testamencie 

były prawnie chronione i uszanowane: Pełnomocnictwa dotyczące 

środków materialnych i dotyczące osoby (Powers of Attorney) 

- Wybór wykonawcy testamentu 

- Jak znaleźć prawnika i doradcę do spraw majątkowych 

- Nasze katolickie tradycje związane z kremacją, pogrzebem i 

pochówkiem 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pocztą bezpłatny przewodnik o 

planowaniu majątkowym.  

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. 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Niedziela (28.02) – $4,700 

Renowacja - $3,675 

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 
 

3. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 7 marca 

8:00 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 
 

PONIEDZIAŁEK, 8 marca – św. Jana Bożego, zakonnika 

8:00 1. Za śp. Czesławę Bobek, Władysławę Molek i Marię 

Obrochtę – Maria i Tadeusz Murzydło 

 2. Za śp. Barbarę i Tadeusza Sziler - przyjaciółka 

19:00 Za śp. rodziców Zofię i Eugeniusza Kozacz i ojca Jana 

Kaczor – dzieci z rodzinami 
 

WTOREK, 9 marca – św. Franciszka Rzymskiego, zakonnika 

8:00 1. Za śp. męża Mieczysława i syna Ryszarda Fabis – żona 

i mama 

 2. Za śp. Allan’a Rostalski – siostra z rodziną 

19:00 Za śp. siostry Józefę, Wandę, Zofię i Marię – Regina Kis 
 

ŚRODA, 10 marca  

8:00 1. Za śp. Stanisława Spiczyńskiego w 1. rocznicę – żona i 

córka 

 2. O zdrowie i opiekę Bożą dla mamy i Bońka oraz 

personelu Domu Kopernika – Krystyna 

18:30 Nowenna do św. Józefa 

19:00 Za śp. Bronisława, Wandę i Franciszka Pasowicz - 

wnuczka 
 

CZWARTEK, 11 marca  

8:00 1. Za śp. Kazimierę Zelkowską – córka 

 2. Za śp. męża Jana Klepackiego i synów Janusza i 

Wiesława (8. rocznica) – żona i mama 

19:00 Za śp. Józefę i Jana Sawickich i zmarłych z rodziny - 

córka 
 

PIĄTEK, 12 marca  

8:00 1. Za zmarłych z rodziny Sawickich – rodzina Waters 

 2. Za śp. Krystynę Słuczanowską - przyjaciele 

18:15 Droga Krzyżowa 

19:00 1. Za śp. Jana Todorskiego – rodzina 

 2. Za śp. Jana Zasowskiego (4. rocznica) – żona i dzieci 
 

SOBOTA, 13 marca 

8:00 1. Za śp. rodziców Anielę i Władysława Murzydło, brata 

Władysława i bratową Helenę, ciocie Annę i Bronisławę 

Murzydło – Tadeusz i Maria Murzydło  

 2. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

 3. Za śp. Jana Rostkowskiego - żona 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Za śp. Stanisławę w 1. rocznicę i Stanisława Siwoń oraz 

zmarłych z rodziny – syn Zdzisław z rodziną 
 

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 

mailto:development@archtoronto.org

