TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA
3 listopada 2019
I czyt. Mdr 11:22-12:2
II czyt. 2 Tes 1:11-2:2
Ref. Psalmu 145: „Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.”
Ewangelia: Łk 19:1:10
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Evelina FERET
Pomyśl... Komu możesz „ofiarować Niebo”?
Poprzez odpust Bóg przychodzi, aby nas ratować i uchronić przed
potępieniem. Musimy zrozumieć, a zwłaszcza uwierzyć, że jest to
niezwykła chwila, w której Bóg poprzez Kościół naprawia zło,
które jest skutkiem ludzkiego grzechu. Daje nam ogromną lekcję
miłości i przebaczenia.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite
darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto
wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny
od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie
cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego za siebie lub za jedną
osobę zmarłą:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez
odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w
intencjach bliskich Ojcu Świętemu. Rozróżnia się odpust: zupełny
i cząstkowy. Odpust zupełny - uwalnia od kary doczesnej należnej
za grzechy w całości. Odpust cząstkowy - uwalnia od kary
doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez
określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi
wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone
odpustem cząstkowym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
Serdecznie zapraszamy parafian dzisiaj, 3 listopada do sali
parafialnej na wystawę pt: „Św. Kazimierz uczy nas...”. Będzie
to wystawa prac konkursowych dzieci i młodzieży z naszej
parafii. Podczas Mszy św. o godz. 13:00 odbędzie się uroczyste
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom
konkursu.
KAWA I PĄCZKI
Lektorzy i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św zapraszają na
kawę i pączki.; 10 listopada – Towarzystwo Różanca Św.; 17
listopada – Grupa Misyjna; 24 listopada – Stowarzyszenie
Miłosierdzia Bożego.
GRUPY PARAFIALNE
•
•
•

Lektorzy i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. – 4
listopada, po wieczornej Mszy św. w sali Rycerzy
Kolumba.
Spotkanie kandydatów na ministrantów - środa, 6
listopada, o godz. 17:45 w sali Rycerzy Kolumba.
Spotkanie ministranów - środa, 6 listopada, o godz. 19:45
w sali Rycerzy Kolumba.

•

Młodzież licealna - High School - w czwartek, 7 listopada o
godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba. O. Wojciech serdecznie
zaprasza młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania.

•

Młodzież uniwersytecka/college/pracująca do 35 roku – w
piątek, 8 listopada o godz. 20:00 w sali Rycerzy Kolumba.

•

Klub Seniora Św. Kazimierza - we wtorki o godz. 11:00.
Serdecznie zapraszamy nowych członków.

GRUPA AA działająca przy Parafii Św. Kazimierza
zaprasza na spotkania, które odbywają się w piątki o godz.
20:30 w salce pod kościołem. W drugi piątek miesiąca
spotkanie otwarte jest dla wszystkich i może przyjść każdy
zainteresowany.
NABOŻEŃSTWA
W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek miesiąca –
dzień, w którym modlimy się o powołania kapłańskie i
zakonne; Zapraszamy na Adorację Pana Jezusa od godz.
8:30 do 19:00.
PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy organizatorom Jubileuszu 70-lecia
parafii św. Kazimierza, komitetowi jubileuszowemu w
składzie: s. Weronika Marońska, Katarzyna Pliszka,
Małgorzata Hołówko, Marta Moroz, Mariusz Bembenek, MC:
Hanna Zambrowicz & Tomek Hołówko, reżyserce
przedstawienia o św. Kazimierzu: Joanna Krakowiak,
pomocnikom: Agnieszka Wójcik, Maciej Wilczyński;
narratorowi: Maryla Zdyb, dzwięk : o. Paweł Nyrek, aktorom z
grupy ministranckiej i młodzieżowej: Mikołaj Krakowiak,
Krzysztof Wójcik, Emilia i Piotr Hołówko, Patrycja & Basia
Solarczyk, Agata Bembenek, Justyna Terka, Ola Szewczyk,
Zofia Zambrowicz & Maddy Lavigne; zespołowi Biały Orzeł;
przygotowującym i dekorującym salę parafialną: firmie Maga
City, sponsorom: Mega City, Polska Credit Union św.
Stanisława i św. Kazimierza, Rycerze Kolumba, Turner &
Porter Funeral Directors Ltd. oraz przygotowującym obiad:
Krzysztof & Marta Frodyma. Serdecznie dziękujemy grupom
parafialnym i parafianom za liczne przybycie.
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. zbiorową w języku
polskim i angielskim, w niedzielę, 24 listopada 2019 o godz.
11:00 w intencji tych wszystkich, których Pan Bóg powołał
do wieczności podczas bieżącego Roku Liturgicznego. Pół
godziny przed Mszą św. będzie modlitwa różańcowa za
wspomnianych zmarłych. Parafiane, którzy utracili kogoś
bliskiego w rodzinie w Kanadzie lub w Polsce w pierwszej lini
pokrewieństwa (rodzice, żona, brat, siostra) proszeni są o
przesłanie zdjęcia zmarłego na adres emailowy parafii lub o
przyniesienie w formie drukowanej do biura parafialnego do 17
listopada. Zdjęcia bliskich zmarłych będą wyświetlane podczas
Mszy św. o godz. 11:00.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
Grupa Przyjaciół Misji zaprasza na zabawę andrzejkową, w
sobotę, 30 listopada 2019 r. od godz. 19:00 do 1:00 w sali
parafialnej św. Kazimierza. Do tańca będzie grał zespół
Polanie, w programie loteria fantowa, dobre jedzenie, zimny
bufet. Cena biletu $50; młodzież $40. Dochód zostanie
przeznaczony na budowę Centrum Misyjnego na

Madagaskarze. Bilety w biurze parafialnym sw. Kazimierza lub
u Bożeny (416) 602-9312.
KAPLICA MARYJNA POD OPIEKĄ POLONII
Wzniesienie świątyni ku czci Opatrzności Bożej, będącej
wotum za Konstytucję 3 Maja, uchwalili w 1791 r. posłowie
Sejmu Czteroletniego. Dopiero po 225 latach od obietnicy
złożonej przez Sejm Czteroletni nastąpiło uroczyste otwarcie
Świątyni Opatrzności Bożej, 11 listopada, 2016 roku w
Wilanowie. Wśród czterech kaplic w Świątyni Opatrzności
Bożej znajduje się przyszła Kaplica Maryjna, dedykowana
Polonii Świata. Obecnie jest to pomieszczenie w surowym
stanie. Na ten cel Polonia na całym świecie zbiera fundusze w
formie symbolicznych cegiełek. Symboliczne cegiełki będzie
można nabyć w naszej parafii dzisiaj, 3 listopada 2019 r. po
Mszach św. na sali parafialnej. Można również złożyć ofiarę
bezpośrednio na konto: Centrum Opatrzności – Wotum
Narodu, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa Nr konta: PL12
1240 6218 1111 0010 6425 1238 Swift code: PKOPPLPW
Wpłacając pieniądze przelewem należy zaznaczyć: Ofiara z
Kanady!
KOPERTKI PARAFIALNE
Wszystkie osoby, które chcą wspierać finansowo naszą parafię
mogą korzystać z kopertek. Stali użytkownicy odbierają je raz
w roku z początkiem grudnia, nowi proszeni są o konatakt z
biurem parafialnym w październiku. Ofiary na kościół można
odliczyć od podatku. Zaświadczenia podatkowe za każdy rok
są wysyłane do parafian pod koniec lutego.
INTENCJA MSZY ŚW. W RADIU RODZINA
Informujemy grupy parafialne i osoby indiwidualne o
możliwości zamówienia intencji Mszy św., która jest
transmitowna w Radiu Rodzina w drugą niedzielę miesiąca, 10
listopada, o godz. 11:00. Ofiara wynosi $370. Zgłoszenia w
biurze parafialnym.
Sala Parafialna ... Informujemy wszystkich parafian, że sala
parafialna z kuchnią i pełnym wyposażeniem na 350 osób jest
do wynajęcia na przyjęcia ślubne, chrzcielne, pogrzebowe,
bankiety i inne wydarzenia rodzinne. Parafianie naszego
kościoła otrzymują 10% zniżkę. Po więcej informacji i
rezerwacje proszę dzwonić do naszego biura.
KALENDARZ PARAFII OBLACKICH NA ROK 2020
Kalendarz na rok 2020 jest dostępny w sali parafialnej lub w
biurze parafialnym. Zachęcamy do nabycia kalendarza, który
jest poświęcony największym polskim parafiom prowadzonym
przez Misjonarzy Oblatów w GTA. Cena: $5.
PAMIĄTKA JUBILEUSZU 70-LECIA PARAFII
Parasolki z jubileuszowym logo w cenie $15 są do nabycia w
sali parafialnej.
MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA – 1.11 – 30.11
Za śp. Kazimierza Rumszewicza – syn, córka i wnuki
INTENCJE MISYJNE
Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj – rodzina
Za śp. Bogdana Ostrowskiego – przyjaciele
Za śp. Sabinę Kacałę – Marek z żoną, Andrzej z córką
Słodowy

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
31. Niedziela Zwykła, 3 listopada
8:00
W intencji członkow Towarzystwa Różańca Św.
9:30
Za śp. Bronisława Albinowski – daughters & grandchildren
11:00
Za parafian
13:00
Za śp. Henryka Perkowskiego (5. rocznica) - córka
18:30
Nieszpory
19:00
Za śp.z rodzin Chwalinów, Ziółkowskich, Bieleckich,
Białkiewiczów i dusze w czyśćcu cierpiące – Tekla
Ziółkowska
PONIEDZIAŁEK, 4 listopada – św. Karola Borromeusza, bp
8:00
1. Za śp. Piotra Laczek, teściów Kazimierę i Stanisława i
zmarłych z rodziny Laczek – żona z córką
2. Za śp. Genowefę i Stanisława Miękus – synowie i córka z
rodzinami
18:30
Różaniec wypominkowy
19:00
1. W intencji Lektorów i Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii św.
2. Za śp. rodziców Adama i Franciszkę, siostrę Annę i braci
Adama i Kazimierza – Maria, Mike i Janina
WTOREK, 5 listopada – Świętych Elżbiety i Zachariasza,
rodziców św. Jana Chrzciciela
8:00
1. Za śp. Wandę i Pawła Glinieckich – córka Teresa
2. Za śp. Elżbietę Romaniuk – koleżanki i koledzy z CU
18:30
Różaniec wypominkowy
19:00
1. Za śp. Rozalię Rzepę – bratowa Janina Nogaś
2. Za śp. syna Richard’a (3. rocznica) i męża Mieczysława
Fabis - Władysława
ŚRODA, 6 listopada
8:00
1. Za śp. Leonarda Kruczkowskiego – córka
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Teodozji
Sieniakiewicz z okazji 92. urodzin - własna
18:30
Różaniec wypominkowy
19:00
Msza Święta Zbiorowa
CZWARTEK, 7 listopada
8:00
1. Za śp. Józefa Pieróg – Towarzystwo Różańca Św.
2. Za śp. Genowefę Sołowiej – Halina Janusz 3.
18:30
Różaniec wypominkowy
19:00
1. Za śp. Stanisława Glicę – żona z rodziną
2. Za śp. Janusza Wolskiego - córka
PIĄTEK, 8 listopada
8:00
1. O zdrowie i Boże błog. dla Kingi i Heleny z okazji
urodzin – mama Helena Kubieniec
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i zdrowie – własna 3.
18:30
Różaniec wypominkowy
19:00
1. Za śp. Leokadię Milewską (10. rocznica) – syn Edward z
rodziną
2. Za śp. Halinę Łapińską - córka Elżbieta z rodziną
SOBOTA, 9 listopada – rocznica Poświęcenia Baz. Laterańskiej
8:00
Za śp. Annę i Aleksandra Polakow – córka z rodziną
1:00
Msza święta ślubna – Wesley Antolak & Caroline Alice
Skrzypiec
19:00
1. Za śp. rodziców Zofię (6. rocznica) i Eugeniusza Kozacz,
ojca Jana Kaczor – dzieci z rodzinami
2. Za śp. Stanisława Karlińskiego i Mariannę i Stanisława
Jakubiak - żona i córka Zofia
3. Za śp. Henryka Błyskosz (10. rocznica) – syn z rodziną
32. Niedziela Zwykła, 10 listopada
8:00
1. W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 2.
9:30
Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola Iglara,
Władysława i Danutę Majka - dzieci
11:00
Za parafian
13:00
Za śp. rodziców Eugenię i Kazimierza oraz zmarłych z
rodzin Kleczkowskich, Kaczyńskich, Łazarewicz i
Kuryłowicz – ofiarowała córka z rodziną.
18:30
Nieszpory
19:00
Dzikczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla syna
Andrzeja z rodziną - rodzice

