
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła 

17 października 2021 

I czyt. Iż 53:10-11 

II czyt. Hbr 4:14-16 

Ref. Psalmu 33: „Okaż swą łaskę ufającym Tobie.”  

Ewangelia: Mk 10:35-45 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Julia PALKA 
 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje 

się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który 

możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to 

zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco 

pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. 

Odkrywajmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział. 
 

ŻYCZENIA 
 

O. Kazimierzowi Kozickiemu z okazji urodzin, które 

przypadają w poniedziałek składamy najserdeczniejsze 

życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej 

posłudze kapłańskiej. Sto Lat! 
 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA 
 

Październik to miesiąc różańca. Razem z Matką Bożą 

pragniemy rozważać tajemnice zbawienia. Zapraszamy od 

poniedziałku do soboty na nabożeństwo różańcowe o godz. 

18:30.  
 

WSPOMNIENIE ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY 
 

Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który 

zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego 

dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych, 

którzy służą nam i opiekują się nami.  
 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
 

Kościół katolicki na całym świecie 22 października wspomina 

w liturgii św. Jana Pawła II. Zmarły 2 kwietnia 2005 r. 

pierwszy w dziejach Papież Polak jest jednym z najszybciej 

wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. 

Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 r. obecny papież 

senior Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go 

pierwszy Biskup Rzymu z Argentyny i Ameryki Łacińskiej – 

papież Franciszek. W czasie beatyfikacji bezpośredni następca 

papieża Wojtyły, który już w półtora miesiąca po śmierci 

swego poprzednika zezwolił, aby rozpocząć jego proces 

beatyfikacyjny, zapowiedział, że nowy błogosławiony będzie 

odbierał kult publiczny 22 października, czyli we wspomnienie 

rozpoczęcia jego pontyfikatu. 
 

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. 
 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 
 

Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu Kościoła w najbliższą 

sobotę po porannej Mszy św. Pomoc ta tym bardziej jest 

ważna, ponieważ nie mamy jeszcze gospodarza. Wszystkim 

Paniom i Panom, którzy nam pomagają z głębi serca 

dziękujemy. 
 

SHARE LIFE 
 

Musimy modlić się za dobrych i świętych kapłanów. Ale 

musimy również upewnić się, że otrzymują oni doskonałą 

edukację i formację duchową, dlatego twój dar na rzecz Share 

Life wspiera Seminarium św. Augustyna. Przyszłość naszego 

Kościoła i niezbędna opieka duszpasterska zapewniana przez 

naszych kapłanów zależy od naszej hojności. 31 października 

jest ostatnią niedzielą Share Life. Prosimy o hojne datki 

podczas specjalnej zbiórki lub w dowolnej chwili na stronie 

sharelife.org  
 

TYDZIEŃ MISYJNY 

 

W przyszłą niedzielę w całym świecie rozpocznie się Tydzień 

Misyjny, który trwać będzie do 24 października. W tym czasie 

Kościół wzywa wiernych do modlitwy za prześladowanych 

chrześcijan i solidarności z misjonarzami. Światowy Dzień 

Misyjny stanowi zachętę do gorliwszej, podjętej świadomie 

współpracy misyjnej. Jest odpowiedzią uczniów na słowa 

Chrystusa: „Idźcie i głoście” i jednocześnie odpowiedzią na 

oczekiwania tych, którzy wciąż nie znają Ewangelii. W 

przyszłą niedzielę w całej Kanadzie zbierana jest druga składka 

na wsparcie misji i misjonarzy. Kopertki znajdują się w 

rocznych zestawach. 
 

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. 
 

 

 

 

 

http://www.kazimierz.org/


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 są dzieci od zerówki do klasy 7, w tym 

klasy sakramentalne – I Komunia Święta i Bierzmowanie. 

Wszystkie zajęcia są 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. 

Zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkie dzieci. Opiekunem 

jest o. Zbigniew. 
 

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 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na malowanie 

kościoła. Przypominamy, że kontrakt na malowanie wynosi 

$90,000. Za każdy dar serca niech Dobry Bóg wynagrodzi. 

Kopertki na malowanie kościoła znajdują się w wejściu do 

kościoła.  
 

OGŁOSZENIE 
 

Parafia zatrudni gospodarza. Prosimy o kontakt z biurem 

parafialnym. 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 
 

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 
 

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 

PONIEDZIAŁEK, 18 października – św. Łukasza Ewangelisty 

8:00 Za + Stefana Gawlika – siostra Maria 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Wiktorię i zmarłych z rodziny Plonów – Halina z 

rodziną 

WTOREK, 19 października – Błogosławionego Jerzego 

Popiełuszki , kapłana i męczennika 

8:00 Za śp. rodziców Katarzynę i Wincentego, Marię, siostrę 

Krystynę, braci Władysława, Bronisława, Zdzisława i ich 

żony oraz ciocię Franciszkę – Maria Wasilewska 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Stanisławę, Anatola i Eugeniusza – córka Lidia 

ŚRODA, 20 października – św. Jadwigi 

8:00 1. Za śp. Andrzeja i Janinę Gal – córka Barbara z rodziną 

 2. Za śp. Piotra Jędrzkiewicz (3. rocznica) – mama i 

siostra 

18:30 Różaniec 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

CZWARTEK, 21 października  

8:00 Za śp. Zenona Wasilewskiego – żona Maria  

18:30 Różaniec 

19:00 Za zmarłych z rodziny Bembenek – M.M. Bembenek 
PIĄTEK, 22 października – św. Jana Pawła II, papieża 

8:00 1. Za śp. Jana Jasińskiego (8. rocznica) – żona i dzieci z 

rodzinami 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Krystyny i Zdzisława Idzik z okazji 43. rocznicy 

ślubu - własna 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Eugeniusza Wiąckiewicz (16. rocznica), Jerzego 

Wiąckiewicz, Zofię, Bogdana i Jana Cybulskich i 

Sławomira Bobel - rodzina 

SOBOTA, 23 października 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski 

dla Tomka z okazji urodzin - rodzice 

 2. Za śp. Marię i Józefa Dubickich – córka Maria z 

rodziną 

18:30 Różaniec 

19:00 Za śp. Eugenię i Kazimierza i zmarłych z rodzin 

Kleczkowskich, Kaczyńskich, Kuryłowicz i Łazarewicz – 

córka z rodziną 

30. Niedziela Zwykła 

Niedziela, 24 października  

7:30 Różaniec 

8:00 Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj i zmarłych z 

rodzin Krzywoń i Bugaj - rodzina 

9:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w 

rodzinach Hyc, Majka i Iglar 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Rozalię Bodzon – córka Wiesia z rodziną 

19:00 Za śp. Wojciecha Broda – córka Maria z rodziną 

http://www.kazimierz.org/

