Uroczystość Chrystusa Króla
21 listopada 2021
I czyt. Dn 7:13-14
II czyt. Ap 1:5-8
Ref. Psalmu 93: „Pan Bóg króluje, pełen majestatu.”
Ewangelia: J 18:33b-37

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Henry COLLINS
W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI DO BOGA:
Stanisław SAKOWSKI
Iwona Ewa ROGOZIŃSKA
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA
Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król
wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem
mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego
królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który
wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i
którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A
ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość
przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do
godnego życia.
SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA
Uroczystość Chrystusa Króla, to patronalne święto Sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Z tej
okazji składamy najserdeczniejsze życzenia Siostrze Weronice
pracującującej przy naszej parafii. Niech Chrystus Król
obdarza Siostrę prawdziwym pokojem, miłością oraz radością
z wykonywanej posługi. Bóg zapłać za Siostry pracę i
świadectwo życia.
DZIĘKCZYNIENIE ZA ODNOWIENIE ŚWIĄTYNI
Dzisiaj w szczególny sposób chcemy podziękować Panu Bogu
za możliwość odnowienia naszej świątyni w tych trudnych
czasach. Modlimy się za wszystkich dobroczyńców, którzy
wspierali finansowo ten projekt. Dziękujemy wszystkim
woluntariuszom, którzy pomagali w czyszczeniu kościoła,
wyprali wszystkie ornaty, stuły itp. Dzisiaj również radość
ogarnia nasze serca, gdyż wierząc w „świętych obcowanie”
zostanie poświęcone Ołtarz Relikwii Świętych, gdzie święci i
błogosławieni będą mieli godne miejsce kultu. W Ołtarzu
Relikwii znajdą się następujące relikwie:
Św. Andrzeja Bobola, patrona Polski
Św. Brata Alberta Chmielowskiego
Św. Eugeniusza de Mazenod
Św. Franciszka z Asyżu
Św. Jana Pawła II
Św. Faustyny Kowalskiej
Św. Maksymiliana Maria Kolbe
Św. Kazimierza Królewicz, patrona Parafii
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Św. Rafała Kalinowskiego
Bł. Jerzego Popiełuszki
Bł. Karoliny Kózkówna
Bł. Michała Sopoćko
Bł. Stefana Wyszyńskiego

I KOMUNIA ŚWIĘTA
Serdecznie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii
św. wraz z rodzicami, 28 listopada, o godz. 9:30 (grupa
angielska) i o godz. 13:00 (grupa polska), na Mszę św. w
kościele św. Kazimierza. Dzieci otrzymają na rozpoczęcie
programu przygotowującego do przyjęcia I Komunii św. tablice z
Bożymi Przykazaniami. Serdecznie zapraszamy!

ADWENT
W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie w środy i
soboty o godz. 8:00 am. Roraty, adwentowe msze odprawiane
rano, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa „roraty”
pochodzi od pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów
„Rorate caeli” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Msza roratnia jest
mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie
Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej
obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała
Mesjasza w sposób szczególny.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W pierwszą niedzielę Adwentu, 28 grudnia, odbędzie się
kiermasz świąteczny. Będzie można nabyć pierogi na święta,
świece na stół wigilijny, poświęcone opłatki, kalendarze, kartki
świąteczne oraz odebrać zestawy kopertek na przyszły rok.
MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA Z OKAZJI
30. ROCZNICY POWSTANIA RADIA MARYJA
W niedzielę, 5 grudnia, zapraszamy na godzinę 11:00 na mszę
św. dziękczynną z okazji 30-tej rocznicy powstania Radia
Maryja. Radio Maryja powstało w Toruniu i szybko zyskało
popularność wśród Polaków w kraju i na emigracji. Przy Radiu
Maryja powstały też inne dzieła ewangelizacyjne jak TV
TRWAM, Wyższa Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej,
Muzeum Pamięć i Tożsamość oraz Sanktuarium Maryi
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Słuchacze
radia tworzą Rodzinę Radia Maryja, która jest także obecna w
Kanadzie od ponad 20 lat. Parafia św. Kazimierza gościła wiele
wydarzeń organizowanych przez Radio Maryja w Kanadzie.
Jest zatem za co dziękować Bogu i Matce Najświętszej.
Podczas tej uroczystej Eucharystii gościem będzie O. Jacek
Cydzik, dyrektor Centrali Radia Maryja w Toronto.
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach dalszych obchodów Święta Niepodległości naszej
Ojczyzny zapraszamy na spotkanie z poezją i muzyką Pana
Pawła Piekarczyka. Współczesne piosenki patriotyczne,
narodowe, rozmowy...Spotkanie z artystą odbędzie się w sali
parafialnej w dzisiaj, w niedzielę, o godz. 14:00. Obowiązują
zasady sanitarne.
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.

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII
Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali parafialnej od
godz. 18: 00 do 19:00.
MALOWANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na malowanie
kościoła. Przypominamy, że koszty malowania wynoszą
$90,000. Do tej pory na malowanie kościoła wpłynęło $52,000.
Za każdy dar serca niech Dobry Bóg wynagrodzi. Kopertki na
malowanie kościoła znajdują się w wejściu do kościoła.
Wszystkie ofiary złożone na malowanie wliczone są do
rozliczenia podatkowego.
KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2022
Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są
alfabetycznie. Parafianie, którzy mieli numery powyżej
numeru 500, otrzymali nowe numery. Co roku konieczna jest
korekta numerów ze względu na parafian, którzy się
wyprowadzili lub zmarli. Uprzejmie prosimy o wpisywanie
na kopertce, w miejscu znaku $, ofiary pięniężnej zawartej
w kopertce i o nie używanie kopertek z poprzednich lat.
Zaświadczenia podatkowe za każdy rok są wysyłane pod
koniec lutego. Parafianie, którzy do tej pory nie korzystali z
kopertek, a chcieliby je posiadać, prosimy o kontakt z biurem.
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA I POMOC W REMONTACH
Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli w sprzątaniu
kościoła oraz trzymaniu czystości wokół kościoła. Wszystkim
Paniom i Panom, którzy nam pomagają z głębi serca
dziękujemy, a w szczególny sposób: Bembenek Anna i Józef,
Rybak Małgorzata i Krzysztof, Solarczyk Kazimierz, Muzyka
Anna, Halina Zawół, Tryczyńska Elżbieta, Wołoszyn Anna,
Borowska Bożena, Masternak Teresa, Lucyna Góra, Stępień
Józef, Roszak Stanisław, Stanisław Cop oraz wielu innym.
Dziękujemy również za pomoc w remontach i usprawnieniach
gospodarczych między innymi: Bogdan Socha, Zbigniew
Musiał, Władysław Guzda, Piotr Dejnicki i Zdzisławowi
Rygiel.. Za pomoc w kuchni na plebanii dziękujemy paniom
Musiał Zofii oraz Idzik Helena.
AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”
Chcemy dołączyć się do akcji „Szlachetna Paczka” i
zasponsorować jako Parafia św. Kazimierza paczki dla dzieci
w domu dziecka w Polsce, w domu który jest prowadzony
przez siostry zakonne. Rada Parafialna wybierze dom dziecka,
który jest raczej ubogi i znajduje się w ubogich stronach Polski.
Ofiary na paczki dla dzieci będzie można złożyć w niedzielę, 5
grudnia do skarbony, jaka będzie znajdować się w wejściu do
kościoła.
INTENCJE MSZALNE
Intencje mszalne na 2022 rok są już 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 MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
Chrystusa Króla
Niedziela, 21 listopada
8:00
W intencji członków Stow. Miłosierdzia Bożego
9:30
Za śp. rodziców Antoninę i Bronisława Hyc, Karola
Iglar, Danutę i Władysława Majka - dzieci
11:00 Za parafian
13:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla córki
Stasi w dniu urodzin - mama
19:00 Za śp. rodziców Stefana i Czesławę oraz zmarłych z
rodziny Dobrzyckich – córka Danie Konopka z
rodziną
PONIEDZIAŁEK, 22 listopada – św. Cecylii, dziewicy i
męczennicy
8:00
O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świetego dla
dzieci i wnuków – mama i babcia
2. Za śp. Krystynę Mularczyk w 1. rocznicę śmierci –
mąż i córki
19:00 Za śp. brata Jana Todorskiego – bracia i rodzina
WTOREK, 23 listopada – św. Klemensa I, papieża i
męczennika
8:00
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Andrzeja z
okazji urodzin – rodzina
2. Za śp. Basię Staśkiewicz-Grzyb – Ala z rodziną (o.
Janusz odprawia w kaplicy)
19:00 Za śp. Lizę, Cezarego i Eugeniusza – przyjaciele
ŚRODA, 24 listopada
8:00
1. O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla
dzieci – rodzice
2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Edyty
19:00 Za misje, misjonarzy i przyjaciół misji oblackich
CZWARTEK, 25 listopada – św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
8:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Katarzyny z
okazji imienin - rodzina
19:00 Dziękczynno-błagalna za Polskę i Kanadę oraz
całkowite zaprzestanie aborcji i eutanazji na całym
świecie
PIĄTEK, 26 listopada
8:00
1. Za śp. Franciszkę i Stanisława Kłapów, Katarzynę i
Stanisława Kamińskich – wnuki
2. Za śp. Marzenę i Wojciecha Łacwik – mama i brat
19:00 Za śp. Romualda, Mariannę, Józefę i Fabiana
Polkowskich – Jan i Jadwiga Polkowscy
SOBOTA, 27 listopada
8:00
1. Za śp. Adelę (2. rocznica) i Mieczysława Sochaj –
Mirosław Drąg z rodziną
2. Za śp. Genowefę Lenartowicz – syn Janusz z
rodziną
14:00 Za zmarłych mieszkańców Domu Kopernika
19:00 Za śp. Halinę Łapińską – córka z rodziną
Pierwsza Niedziela Adwentu
Niedziela, 28 listopada
8:00
Za śp. Anielę i Leopolda Podczerwińskich – córka z
rodziną
9:30
Za zmarłych z rodziny Albinowskich – dzieci, wnuki i
prawnuki
11:00 Dziękczynna za odnowienie świątyni
13:00 Za śp. Helenę i Edmunda Talkowskich – syn z rodziną
19:00 Za śp. Mariannę i Stanisława Kowalczyk – córka z
rodziną

