
Pierwsza Niedziela Adwentu 

28 listopada 2021 

I czyt. Jr 33:14-16  

II czyt. 2 Tes 3:12-4:2 

Ref. Psalmu 25: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.”  

Ewangelia: Łk 21:25-28, 34-36 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODESZLI DO BOGA: 
 

Stanisław RUBLIK 

Christopher JUNG 

Helena Maria SISISC 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 

 

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA 
 

Bóg pragnie być bisko nas. Stąd wsłuchujemy się w tęsknotę 

proroka Jeremiasza. Ten starotestamentalny wysłannik Boga 

zapowiada narodziny potomka Dawida, który będzie 

wymierzał sprawiedliwość. On też ma przynieść długo 

oczekiwane wyzwolenie. Aby oczekiwać owocnie na 

Chrystusa, jesteśmy wezwani do stawania się coraz 

doskonalszymi, czyli do wzrastania w świętości.  
 

ADWENT 
 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego 

oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W 

pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad 

tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga 

część adwentu (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić 

bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki 

pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość 

Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na 

słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę 

bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z 

nami.  

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. 

Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego 

tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje 

życie”.  
 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

Dzisiaj, dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z 

rodzicami, na Mszach św. o godz. 9:30 (grupa angielska) i o 

godz. 13:00 (grupa polska), otrzymają na rozpoczęcie 

programu przygotowującego do przyjęcia I Komunii św. 

tablice z Bożymi Przykazaniami. Serdecznie zapraszamy! 
 

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA 
 

We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego 

Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca: 

- w czwartek nabożeństwo i modlitwa o uświęcenie kapłanów 

oraz nowe powołania o godz. 18:30. 

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o 

godz. 18:30. 

- w sobotę o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Najświętszej 
 

 

SKŁADKA NA REMONT KOŚCIOŁA 
 

Dzisiaj zbierana jest druga kolekta, Renovation Fund, która 

przeznaczona jest na pokrycie kosztów malowania kościoła.  
 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
 

Dzisiaj odbywa się kiermasz świąteczny organizowany przez 

młodzież. Można w sali parafialnej nabyć pierogi na święta, 

świece na stół wigilijny, poświęcone opłatki, kalendarze, kartki 

świąteczne oraz odebrać zestawy kopertek na przyszły rok.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic różańcowych 

w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 11:00. 
 

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE 
 

W Adwencie zapraszamy na Mszę św. roratnią 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.  
 

RORATY DLA DZIECI 
 

Serdecznie zapraszamy na Msze Roratnie z ciekawym 

programen dla dzieci. Wraz z Maryją i Józefem będziemy 

wędrować z Nazaretu do Betlejem, zatrzymując się w 

miejscach związanych z Ewangelią. Dzieci otrzymają specjalną 

mapę Ziemi Świętej wraz z obrazkami do wklejenia. Msze 

Roratnie dla dzieci odbywać się będą we wtorki, środy i piątki: 

30 listopada o godz. 19:00 

1 grudnia o godz. 19:00 

3 grudnia o godz. 19:00 

7 grudnia o godz. 19:00 

8 grudnia o godz. 19:00 

10 grudnia o godz. 19:00 

14 grudnia o godz. 19:00 

15 grudnia o godz. 19:00 

17 grudnia o godz. 19:00 

Zapraszamy! 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W 

naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 19 – 22 

grudnia, a głosić je będzie misjonarz z Ukrainy o. Piotr 

Wróblewski OMI. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć 

udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni możemy 

skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania. Nie 

odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Adwentu. 

Zachęcamy do podejmowania postanowień adwentowych, 

niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana. Możemy także 

wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego 

Dzieła Pomocy  
 

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.  
 

SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII 
 

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

godz. 18: 00 do 19:00. 
 

MALOWANIE KOŚCIOŁA 
 

Zakończyliśmy malowanie kościoła. Dziękujemy wszystkim, 

którzy złożyli ofiary na ten cel.  Przypominamy, że kontrakt na 

malowanie wyniósł $90,000. Do tej pory na malowanie 

kościoła wpłynęło $60,000. Za każdy dar serca niech Dobry 

Bóg wynagrodzi. Wszystkie ofiary złożone na malowanie 

wliczone są do rozliczenia podatkowego.  
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Z głębi serca dziękujemy Basi i Ryszardowi Ossowski, jak 

również z ich synom Oscarowi i Michałowi za sponsorowanie 

Ołtarza Relikwii. Bóg Zapłać! 
 

KOPERTKI NA NIEDZIELNĄ KOLEKTĘ NA ROK 2022 
 

Kopertki można odbierać w sali parafialnej, ułożone są 

według numerów. 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.  
 

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 MISYJNE 
 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Za śp. Zofię i Eugeniusza Kozacz 

Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj – rodzina 

O szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Bożą dla Moniki – Małgosia 
 

MSZA ŚWIETA GREGORIAŃSKA 
 

01.12 – 30.12 Za śp. Bronisława Jasińskiego – rodzina 

Jasińskich  

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

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 Za parafian 

13:00 Za śp. Helenę i Edmunda Talkowskich – syn z rodziną 

19:00 Za śp. Mariannę i Stanisława Kowalczyk – córka z 

rodziną 

 
PONIEDZIAŁEK, 29 listopada  

8:00 Za zmarłych z rodziny Konopków – Daniela z rodziną 

19:00 Za zmarłych z rodzin Rakowskich, Kamińskich, 

Sejnowskich, Kirejczyk i do najdalszych pokoleń 

 
WTOREK, 30 listopada – św. Andrzeja Apostoła 
8:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą - własna 

19:00 Za śp. Marię Krawczuk – Anastazja Solanko 

 
ŚRODA, 1 grudnia 
8:00 1. Za śp. Ursulę Bąk i jej rodziców Jana i Janinę 

Śliwińskich i syna Henry 

 2. Za śp. Marię i Mikołaja Krawec – syn Czesław 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

 
CZWARTEK, 2 grudnia 

8:00 Za śp. Marię Rydz – Bronisław Rydz 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. Antoninę i Kazimierza Zawadzkich – syn z 

rodziną 

 
PIĄTEK, 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, kapłana 
8:00 1. Za śp. Anastazję Rydz – Bronislaw Rydz 

 2. Za śp. męża Mirona Roman i zmarłych z rodziny 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. syna Michała Kic oraz rodziców Władysławę, 

Feliksa, Henryka Czarneckich i Antoniego Hauzer – 

rodzice, córka i siostra z rodziną 

 
SOBOTA, 4 grudnia – św. Barbary 
8:00 1. Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą – 

własna 

 2. Za śp. Waldemara Sidorowicz – rodzina 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za śp. Jana i Władysławę Przybycień – córka 

Stanisława Rawska 

 
Druga Niedziela Adwentu 

Niedziela, 5 grudnia 
8:00 W intencji członkiń Towarztstwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. Edna Kędzior (25. rocznia) i zmarłych z rodzin 

Sajdak i Kobak – córki z rodzinami 

11:00 Dziękczyna za 30 lat posługi ewangelizacyjnej Radia 

Maryja i TV Trwam 

13:00 Za śp. Edwarda Montowskiego (32. rocznica) – córka 

z rodziną 

19:00 Za śp. Wandę i Władysława Fiedukiewicz - córka 


