
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 

27 marca 2022 

I czyt. Joz 5:9, 10-12 

II czyt. 2 Kor 5:17-21 

Ref. Psalmu 34: „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest 

dobry.”  

Ewangelia: Łk 15:1-3 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

Dziś przypada czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana 

niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej 

nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście 

w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem”, czyli: „Raduj 

się, Jerozolimo”.  
 

AKCJA SHARE LIFE  
 

Dzisiaj po Komunii św. zbierana jest druga kolekta na 

Share Life, która rozpoczyna tegoroczną akcję 

charytatywną Archidiecezji Toronto. Kopertki 

znajdują się w rocznych zestawach oraz w tyle kościoła. 

ShareLife jest odpowiednikiem Caritas w Polsce. ShareLife 

wspiera ponad 40 katolickich organizacji. Pomaga 

rodzinom, osobom niepełnosprawnym, nowym imigrantom, 

nastoletnim kobietom w ciąży i samotnym matkom, osobom 

starszym, dzieciom i młodzieży, wspiera misje oraz 

kształcenie kapłanów. Każdego roku, tysiące ludzi zwracają 

się do agencji ShareLife z prośbą o pomoc. Agencje te 

świadczą pomocą o wartościach katolickich, niosąc 

ewangeliczne przesłanie osobom żyjącym na marginesie i w 

potrzebie. Prosimy o wsparcie ShareLife. Kolejne akcje 

ShareLife odbędą się w niedziele 1 maja i 5 czerwca. 
 

NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE 
 

Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o 

godz. 18:15. Przypominamy, że za udział w tym 

nabożeństwie oraz w Drodze Krzyżowej można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Droga Krzyżowa 

odprawiana jest w każdy piątek o godz. 18:30, a dla dzieci 

we wtorki.  
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

W przyszły weekend rozpoczynamy w naszej parafii 

Rekolekcje Wielkopostne, które trwać będą do 7 kwietnia. 

Rekolekcje głosić będzie o. Mariusz Bosek OMI, misjonarz 

z Polski. W minionym tygodniu posłaliśmy program 

świąteczny do wszystkich naszych parafian.  
 

SKARBONA DLA UBOGICH 
 

W Wielkim Poście Kościół zachęca nas do podejmowania 

dzieł miłosierdzia. W naszej świątyni wystawiony jest 

„Skarbona dla ubogich”, gdzie można składać nasze ofiary 

dla ubogich.  
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
 

Sakrament Bierzmowania odbędzie się w tym roku w 

sobotę, 30 kwietnia o godz. 16:00. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

Najbliższy piątek, 1 kwietnia, będzie pierwszym piątkiem 

miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

rozpocznie się o godz. 18:15, a po nabożeństwie Droga 

Krzyżowa. Sobota, 2 kwietnia, będzie pierwszą sobotą 

miesiąca. Wystawianie Najświętszego Sakramentu i 

nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o godz. 18:00.  
 

ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II 
 

W sobotę, 2 kwietnia, przypada 17 rocznica śmierci 

Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak nazywany jest 

Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo 

o miłosierdzie dla nas i całego świata.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Najbliższa niedziela, 3 kwietnia, będzie pierwszą niedzielą 

miesiąca. Wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się po 

porannej Mszy św. oraz o 10:45 am.  

 

ZNIESIENIE DALSZYCH OGRANICZEŃ COVID-19 
 

Wracamy do prawie normalnego życia sprzed 2 lat. Tak 

więc nie obowiązuje w kościele przestrzeń, social distance, a 

więc siadamy gdzie chcemy. Nie ma ograniczeń odnośnie 

ilości wiernych w kościele i został zniesiony obowiązek 

noszenia maseczek. Grupy parafialne mogą się spotykać jak 

dawniej. Lektorze, szafarze, katecheci nie muszą już robić 

testów na wirusa. Spowiedź odbywa się w konfesjonale od 

środy do soboty o godz. 18:30, a w niedziele ½ godziny 

przed Mszą św. Woda święcona jest już w wejściu do 

kościoła w kropielnicach. Komunię świętą możemy 

przyjmować do ust, ale wierni zachęcani są do 

kontynuowania przyjmowania Komunii św. na rękę, lub też 

do malutkich pojemniczków czyli cyborium, czy też na 

malutki korporał. Nie podajemy sobie jeszcze znaku pokoju. 

Zachęcamy do używania żelów antybakteryjnych, czyli 

sanitizers. 
 

KLUB SENIORA 
 

Klub Seniora Św. Kazimierza zaprasza na spotkania we 

wtorki o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy nowych 

członków.  
 

SAKRAMENT POJEDNANIA 
 

Spowiedź odbywa się w konfesjonałach od środy do soboty 

o godz. 18:30, a w niedziele ½ godziny przed Mszą św. 
 

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA 
 

Spowiedź wielkanocna odbędzie się w Niedzielę Palmową 

od godziny 15:00 do 17:00 w górnej i dolnej sali parafialnej. 

W tym czasie w kościele odbywać się będzie adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Można będzie przyjść do 

kościoła i w obliczu Pana Jezusa pomodlić się.  
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Bardzo dziękujemy panom Andrzejowi Peczar oraz Piotrowi 

Pliszka za reperację systemu nagłośnienia w kościele, jak 

również panu Edwardowi Milewskiemu za pomalowaniu 

 



kilku pomieszczeń na plebanii. Z głębi serca dziękujemy za 

wasze zaangażowanie i pomoc.  
 

POCZTA ŚWIĄTECZNA  
 

Poczta świąteczna została już wysłana do wszystkich 

zarejestrowanych parafian w minionym tygodniu. Jeżeli ktoś 

nie otrzymał poczty świątecznej proszony jest o kontakt z 

biurem parafialnym w celu potwierdzenia adresu. 
 

AKCJE MŁODZIEŻY 
 

Dzisiaj nasza młodzież organizuje zbiórkę żywności dla 

biednych. Żywność będzie można złożyć do pudełek w sali 

parafialnej. Przynosimy tylko: konserwy, puszki, ryż, 

makarony, kawę, słoiki, a więc żywność, która tak szybko 

się nie psuje. Prosimy o żywność z ważną datą używalności.  
 

Natomiast w niedzielę 3 kwietnia nasza młodzież będzie 

prowadziła sprzedaż pierogów. Prosimy, aby zakupić 

pierogi od młodzieży i w ten sposób wesprzeć ich 

działalność. Cieszmy się, że mamy młodych ludzi, ale też 

ich wspierajmy. 
 

ZAPISY DO „BIAŁEGO ORŁA” 
 

Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Biały Orzeł” wznawia 

swoją działalność artystyczną. Zajęcia rozpoczną się w 

poniedziałek, 21 marca dla grupy 5-8 lat od godz. 6pm do 

6:45 pm i dla grupy 9-15 lat od godz. 7pm do 8:15pm. 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
 

W niedzielę, 29 maja 2022 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.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

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. Annę i Józefa Bembenek – Mirosława Orłowska 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – S. & J. Ciężadło 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Lektorzy i Szafarze 

parafii św. Kazimierza 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – W. & Z. Osiecki 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – K. & E. Cudek 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – M. & M. Szyller 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – K. & P. Pawłowscy 

Za śp. Annę i Józefa Bembenek – R. Czarnik & D. 

Lechowska-Czarnik 

Za śp. Stanisławę Andrzejewską x2 – Chór Melodia 

Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 

William’a Campbel w dniu urodzin – Paulina z rodzicami 

Za śp. Macieja Marię Wiśniewskiego – żona z dziećmi 

Za śp. Annę i Kazimierza Wierzbickich – córka z dziećmi 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

4. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 27 marca 

8:00 Za śp. Ludwika i Annę Magda - syn 

9:30 Za zmarłych z rodzin Willamowicz, Taszycki, 

Kalicki, Tomasik i Szymaszczyk – rodzina 

Willamowicz 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Rozalię Bodzon - córka 
18:15 Gorzkie Żale 

19:00 Za śp. Franciszka Palińskiego (20. rocznica) – żona 

i córka z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 28 marca 

8:00 Za śp. Mirosława Kajmowicza – Wanda Piekarski z 

rodziną 

19:00 Za śp. Franciszka Pękalskiego – Montrose Miazga 

WTOREK, 29 marca  

8:00 Za śp. Czesława Błońskiego i Marka 

Pszczołowskiego – Maria Szuper 
18:30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

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

Szczepana i Władysława Pietrzyk oraz Irenę, 

Katarzynę i Bartłomieja Chryplewicz 

ŚRODA, 30 marca 

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

 2. Za śp. Tadeusza Kordos – syn z rodziną 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 31 marca  

8:00 Za śp. Ryszarda Baruk – szwagierka z rodziną 

19:00 Za śp. Krystynę i Edwarda Krukowskich – wnuczka 

Edyta 

PIĄTEK, 1 kwietnia 
8:00 1. O zdrowie i Boże błog. w rodzinach Zelek, Lake, 

Tik i Bąk – rodzina 

 2. Dziękczynna z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej dla Heleny - własna 
18:15 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca/Droga Krzyżowa 

19:00 Za zmarłych z rodzin Kaczor, Kozacz, Bułdyś i 

Niedbała - rodzina 

SOBOTA, 2 kwietnia 

8:00 1. Dziękczynna w rocznicę śmierci św. Jana Pawła 

II – Komitet Przyjaźni Toronto-Warszawa 

 2. Za śp. Leokadię Zajączkowską (3. rocznica) - 

 córka z rodziną 
18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Michalinę i Julię Zych - Grażyna 

5. Niedziela Wielkiego Postu 

Niedziela, 3 kwietnia 

8:00 W intencji członków Tow. Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Stanley’a i Marię Strycharz – syn, córka i 

rodzina 

11:00 W intencji ofiar zbrodni katyńskiej, zmarłych w 

katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem i w rocznicę 

wywózki Polaków na Sybir – Kongres Polonii 

Kanadyjsliej – Okręg Toronto 

13:00 Za śp. Franciszka i Katarzynę – syn Konstanty 
18:15 Gorzkie Żale 

19:00 O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Heleny i Józefa - 

własna 


