
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 

10 października 2021 

I czyt. Mdr 7:7-11 

II czyt. Hbr 4:12-13 

Ref. Psalmu 90: „Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.”  

Ewangelia: Mk 10:17-27 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Valentyna Alicja PALUSIAK 
 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 
 

Święto Dziękczynienia to święto zbiorów, celebracja miłości 

Stwórcy, który obdarza obfitością plonów, podtrzymuje przy 

życiu, daje pokarm ciału. Dzień ten co roku obchodzony jest 

uroczyście głównie w Stanach Zjednoczonych (czwarty 

czwartek listopada) i w Kanadzie (drugi poniedziałek 

października). Historia tego bardzo szczególnego dnia i święta 

w Stanach Zjednoczonych sięga wieku XVII, roku 1621, kiedy 

to właśnie tam, na Plymouth Plantation w Massachusetts 

odbyło się ono po raz pierwszy, jak podaje tradycja. Źródła 

historyczne zaznaczają też że podobne uroczystości odbywały 

się już wcześniej w Kanadzie w 1578 roku.  

W tym roku warto, aby zapytać się, za co najbardziej jestem 

Panu Bogu wdzięczny? Był to rok, gdzie jak nigdy przedtem 

doświadczyliśmy pandemii, strachu, sparaliżowania naszych 

praktyk religijnych, śmierci wielu nam kochanych osób. Trzeba 

Bogu podziękować za obecność Chrystusa w tym trudnym 

czasie pandemii oraz za dobro, które opatrzność Boża 

wyprowadzi z tych doświadczeń. Jednym słowem, bądźmy 

Bogu wdzięczni za wszystko co mamy i za każdy dzień 

naszego życia! 
 

LISTOPAD - CZAS MODLITWY ZA ZMARŁYCH 
 

Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za wszystkich 

zmarłych. W naszej pamięci przywołujemy tych, którzy odeszli 

do domu Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, 

kapłanów, sąsiadów i tych wszystkich, których poznaliśmy w 

naszym życiu i mamy wobec nich dług wdzięczności. Czynimy 

to, aby modlić się za nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. 

Oprócz naszej prywatnej modlitwy i zamawianych Mszy 

świętych w Kościele istnieje od 993 r. tradycja Wypominek. 

Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest 

ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w 

przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego 

oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Jedną z form 

modlitewnej troski o zmarłych są Wypominki. Kopertki na 

Wypominki znajdują się w wejściu do kościoła, a składamy je 

do specjalnej skarbony przy głównym ołtarzu. Za zmarłych 

wspomnianych w wypominkach odprawianych jest 30 Mszy 

św. w listopadzie, w Domu Prowincjalnym Misjonarzy 

Oblatów.  
 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA W TELEWIZJI 

PARAFIALNEJ www.kazimierz.org i YouTube  
 

Msze św. w tygodniu – 8: 00 i 19:00 

W niedziele – 8:00, 9:30 po ang., 11:00, 13:00 & 19:00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

We wrześniu dzieci z naszej wspólnoty przystąpiły do 

Sakramentu Eucharystii: Karol Bembenek, Tomasz 

Chrzanowski, Maya Jachna, Tola Maria Olszewska, 

Jakub Zygmunt Pisinski, Maksymilian Szkotak i Nicolas 

Szkotak. Wszystkim dzieciom, które po raz pierwszy przyjęły 

Chrystusa do swoich serc życzymy, aby zawsze szły z Nim 

przez całe życie. Polecamy Was, kochane dzieci, opiece Matki 

Boskiej, aby czuwała nad Wami, chroniła od złego i 

wypraszała łaski potrzebne do osiągnięcia duchowej 

dojrzałości. Miejcie odwagę być dobrymi ludźmi, którzy 

słuchają Pana Boga. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

BÓG ZAPŁAĆ s. Weronice Marońskiej MChR, za 

przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, jej zaangażowanie 

i świadectwo wiary. 
 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
 

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki 

Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej 

modlitwie. 13 października o godz. 18: 00, w naszym kościele 

parafialnym odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie, do udziału 

w którym serdecznie zapraszamy. W programie Różaniec 

Fatimski i Msza św. o godz. 19:00. 
 

DZIEŃ PAPIESKI 
 

W sobotę 16 października, przypada 43 rocznica wyboru 

papieża Jana Pawła II. Tego dnia zapraszamy o 18:30 na 

różaniec papieski 
 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY 
 

Po roku przerwie z powodu pandemii, rozpoczęliśmy w naszej 

parafii regularne spotkania z młodzieżą. W czasie spotkań 

młodzi ludzie z naszej wspólnoty mogą miło spędzić czas na 

modlitwie, rozmowie i wspólnym działaniu włączając się w 

życie polonijnej rodziny. Spotkania odbywają się w środy dla 

młodzieży w wieku od 21 lat i starszej i w piątki dla młodzieży 

od 16 do 20 lat po wieczornej Mszy św. w dolnej sali 

parafialnej. Po więcej informacji prosimy o kontakt z o. 

Zbigniewem. 
 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII  

I BIERZMOWANIA 
 

Katechizacja w naszej parafii odbywa się w soboty od godz. 

11:00 do 12:30 w salkach Polskiej Szkoły św. Kazimierza. 

Katechizacją objęte zostaną dzieci od zerówki do klasy 7, w 

tym klasy sakramentalne – I Komunia Święta i Bierzmowanie. 

Wszystkie zajęcia będą przeprowadzane w warunkach 

sanitarnych, tzn. dezynfekcja, maseczki oraz dystans. 

Formularze rejestracyjne są dostępne w biurze parafialnym lub 

na naszej stronie internetowej www.kazimierz.org (zakładka: O 

parafii) 
 

DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA RÓŻA RÓŻAŃCOWA 

PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. 
 

Zapraszamy dzieci i młodzież do Róży Różańcowej. Młodzież 

i dzieci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w 

naszym kościele po Mszy św. o godz. 13:00 na krótkiej 

modlitwie i wymianie Tajemnic Różańca Świętego. 

 

http://www.kazimierz.org/
http://www.kazimierz.org/


Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie dzieci. Opiekunem 

jest o. Zbigniew. 
 

SHARE LIFE 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy w minioną niedzielę złożyli 

ofiarę na cele charytatywne agencji ShareLife. Zebrana kolekta 

wyniosła $1,270. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca 

dziękujemy. 

Podczas pandemii pracownicy pierwszej linii pracowali 

niestrudzenie każdego dnia. Oni nas wspierają, a kto wspiera 

ich? Agencje Catholic Family Services służyły wielu osobom, 

którzy znajdowali się na pierwszej linii frontu podczas 

pandemii, zapewniając im doradztwo i wsparcie. Twój datek na 

rzecz ShareLife pomaga im radzić sobie ze stresem i lękiem 

związanym z narażeniem na chorobę. 31 października jest 

ostatnią w tym roku niedzielą ShareLife. Prosimy o wsparcie 

zbiórki. 
 

INTENCJE MSZALNE NA ROK 2022 
 

Intencje mszalne na 2022 rok przyjmowane są w biurze 

parafialnym Przypominamy, że jedna rodzina może zamówić 

4 intencje: jedną w niedzielę i trzy w tygodniu.  
 

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., które to 

intencje przekazujemy księżom i ojcom będącym na 

emeryturze. Są one odprawiane w dość szybkim czasie. 
Więcej informacji w biurze parafialnym. 
 

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 kontakt z 

biurem parafialnym w październiku. Ofiary na kościół można 

odliczyć od podatku.  Zaświadczenia podatkowe za każdy rok 

są wysyłane do parafian pod koniec lutego. 
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali parafialnej od 

godz. 18: 00 do 19:00. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Bardzo dziękujemy Państwu Teresie i Zbigniewowi 

Berezowskim za ofiarowanie pięknego ornatu z wizerunkiem 

Jezusa Miłosiernego. Bóg Zapłać! 
 

SKŁADKI PARAFIALNE 
 

Kolekta na Potrzeby Kościoła w Kanadzie wyniosła $2,320, 

natomiast na malowanie naszego kościoła w ostatnich trzech 

tygodniach złożono ofiary w wysokości $9,640. Bóg zapłać! 

 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

18.09 – 17.10 Za śp. Antoniego Stachulak – żona i dzieci 

01.10 – 30.10 Za śp. Karola Jankowskiego – rodzina Jakobi 

08.10 – 06.11 Za śp. Stefana Sitko – żona z rodziną 
 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

28. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 10 października  
7:30 Różaniec 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Christopher’a Campbell (rocznica) - ciocia 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Mieczysława Buczak (3. rocznica) – córka z 

rodziną 

19:00 Za śp. rodziców Teresę i Eugeniusza, Cecylię i Józefa 

- dzieci 

PONIEDZIAŁEK, 11 października – Święto 

Dziękczynienia 
8:00 Za zmarłych z rodzin Zdybał i Gal – rodzina Zdybał  

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Bożenę Załęcką - rodzina 

WTOREK, 12 października 

8:00 Za śp. Mateusza Zdybał – rodzina Zdybał 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Tadeusza Kupińskiego – siostra Bożena z 

rodziną 

ŚRODA, 13 października – Bł. Honorata Koźmińskiego, 

presbitera 
8:00 1. Za śp. Franciszka Konopkę – żona z rodziną 

 2. Za śp. Benedykta Czechryńskiego, Stanisławę, 

Bronisława i Tadeusza Wandowicz - Maria 

18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w rodzinach Taras, 

Zasowski i Rocławski - własna 

CZWARTEK, 14 października – św. Kalisty I, papieża i 

męczennika 
8:00 Za śp. Jana Rylskiego – żona i dzieci 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Tadeusza Hałkę - syn 

PIĄTEK, 15 października – św. Teresy od Jezusa, dziewicy 

i doktora Kościoła 
8:00 1. Za ś. Janinę Roman – córka i syn 

 2. Za śp. Jadwigę Czul (15. rocznica) – syn z rodziną 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Reginę Rzepa – mąż i dzieci 

SOBOTA, 16 października – Dzień Papieski 
8:00 1. Za śp. Rozalię Rzepa – córka z rodziną 

 2. Za śp. Juliana Ezman – córka z rodziną 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Piotra Czajkowskiego (2. rocznica) - rodzina 

29. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 17 października  
7:30 Różaniec 

8:00 W intencji członków Stowarzyszenia Miłosierdzia 

Bożego 

9:30 Za śp. Marię i Jana Hołówko – syn z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Janinę i Stanisława Wysockich, Helenę i Feliksa 

Modzelewskich i Teresę Rogowską – Jadwiga i Jan 

Polkowscy  

19:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki 

Bożej dla Małgorzaty i Bogdana Hirniak z okazji 40. 

rocznicy ślubu - własna 


