NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła
7 listopada 2021
I czyt. 1 Krl 17:10-16
II czyt. Hbr 9:24-28
Ref. Psalmu 146: „Chwal, duszo moja, Pana, stwórcę
swego.”
Ewangelia: Mk 12:38-44

Nasza wspólnota parafialna idąc za wezwaniem Matki
Bożej Fatimskiej pragnie spotykać się na wspólnej
modlitwie. 13 listopada 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.

W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA:

FUNDUSZ EMERYTALNY KSIĘŻY

Elidia Irena KOSIBA
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...

REFLEKSJA OJCA PROBOSZCZA
Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam
przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W
świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to
demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak
wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się
demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych
postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie
prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu
wierni.
ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM
Penitencjaria Apostolska – najwyższy trybunał w sprawach
sumienia - opublikowała dekret, w którym ze względu na
stan trwającej pandemii, odpusty zupełne dla zmarłych
przedłuża na cały miesiąc listopad. Odpust jest to darowanie
przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co
do winy. Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub
ofiarowywać je za zmarłych. Warunki uzyskania odpustu
zupełnego: Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu,
nawet powszedniego. Stan łaski uświęcającej lub spowiedź
sakramentalna. Przyjęcie Komunii świętej. Odmówienie
modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w
intencjach Ojca Świętego.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe
Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za
odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej
wykorzystanie, zapraszamy na Msze św. w przyszłą
niedzielę o godz. 11:00. Niemniej serdecznie zapraszamy na
koncert z okazji święta niepodległości w wykonaniu chóru
Novi Singers pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza, który
odbędzie się w naszym kościele 14 listopada, w niedzielę, o
godz. 16:00.
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.

Jako członkowie wspólnoty katolickiej, regularnie
korzystamy z niestrudzonej służby naszych kapłanów.
Powołani przez Boga i wyświęceni, by troszczyć się o Jego
dzieci, kapłani służą naszym rodzinom, służą w kościołach,
szkołach, szpitalach, domach opieki, na misjach i na ulicach.
Fundusz wieczysty Shepherds’ Trust pozwoli kapłanom
godnie przeżyć czas ich emerytury.
Dla wielu naszych emerytowanych kapłanów oznacza to
„podanie ręki” dla zapewnienia ich szczególnych potrzeb,
aby nadal mogli godnie żyć. Zbiórki na fundusz wieczysty
Shepherds’ Trust będą przeprowadzone we wszystkich
kościołach Archidiecezji podczas weekendu 13/14
listopada. Koperty na ten cel znajdują się w rocznych
zestawach. Fundusz ten to nie tylko wsparcie finansowe dla
księży na emeryturze; to namacalny sposób pomocy tym,
którzy troszczyli się o nas i okazania wdzięczności za
błogosławieństwa, które dzięki nim otrzymaliśmy. Bóg
zapłać za hojnie złożone ofiary.
SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII
Spowiedź odbywa się w piątek i w sobotę w sali parafialnej
od godz. 18: 00 do 19:00.
NOWA RADA PARAFIALNA
O. Proboszcz powołał Radę Parafialną w skład której
weszli: Bembenek Mariusz, Hecold Anna, Ossowski
Barbara, Tryczyńska Elzbieta, s. Weronika Marońska oraz
Wicik Elizabeth. Rada Parafialna składa się z grupy
parafian, którzy działają jako ciało konsultacyjne służąc
Księdzu Proboszczowi w duchu wzajemnego uznania,
miłości i dialogu. Rada nie zarządza parafią, ale wnosi
ważny głos do wszystkich działań duszpasterskich.
Pragniemy równocześnie serdecznie podziękować osobom,
które służyły w Radzie przez wiele ostatnich lat: Marlin
Pionteck, Henryk Skibiński oraz Tadeusz Cichoń.
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.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Marianowi Grys za reperację i
modernizację pomp odciągających wodę z pod kościoła.
Bóg zaplać!
MALOWANIE KOŚCIOŁA
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na malowanie
kościoła. Przypominamy, że koszty malowania wynoszą
$90,000. Do tej pory na malowanie kościoła wpłynęło
$40,000. Za każdy dar serca niech Dobry Bóg wynagrodzi.
Kopertki na malowanie kościoła znajdują się w wejściu do
kościoła.
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, a w szczególny sposób: Bembenek Anna i
Józef, Rybak Małgorzata i Krzysztof, Solarczyk Kazimierz,
Muzyka Anna, Roman Zuzanna, Halina Zawół, Tryczyńska
Elżbieta, Wołoszyn Anna, Borowska Bożena, Masternak
Teresa, Lucyna Góra, Stępień Józef, Roszak Stanisław,
Terka Karolina, Halas Henryka, Stanisław Cop oraz wielu
innym.
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.

OGŁOSZENIE
Parafia zatrudni gospodarza lubkobietę do sprzątania. Inną
możliwością jest zatrudnienie małżeństwa do sprzątania
kościoła. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
KALENDARZ PARAFII OBLACKICH NA ROK 2022
Kalendarz na rok 2022 jest dostępny w biurze parafialnym.
Zachęcamy do nabycia kalendarza, który jest poświęcony
cudom eucharystycznym. Cena: $5.
MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA
24.10 – 23.11 Za śp. Christopher’a Claudiusza Gierlach –
rodzice
22.10 – 20.11 Za śp. Bronisława Jasińskiego – Andrzej
Jasiński z rodziną
01.11 – 30.11 Za śp. Romualda Wiszniewskiego – Bożena
Leszczyńska

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
32. Niedziela Zwykła
Niedziela, 7 listopada
7:30 Różaniec za zmarłych
8:00 W intencji członkiń Towarzystwa Różańca
Świętego
9:30 Za śp. Bronisława Albinowski – córki i wnuki
11:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Eugene i
Sophie Sleczkowski z okazji 50. rocznicy ślubu córka Joanna z rodziną
13:00 Za śp. Henryka Perkowskiego (7. rocznica) – córka
z rodziną
19:00 Za śp. Mariannę i Władysława Wicik – synowa
Janina z rodziną
PONIEDZIAŁEK, 8 listopada
8:00 O zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski dla córki
Kingi i Heleny Kubieniec - własna
18:30 Różaniec za zmarłych
19:00 W intencji lektorów i nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.
WTOREK, 9 listopada
8:00 Za zmarłych z rodzin Raginiów i Paterków – Maria
i Mike
19:00 1. Dzięk. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki
Bożej dla Moniki z okazji 36. urodzin – rodzice
2. Za śp. Marka Zajączkowskiego – siostra z mężem
i rodziną
ŚRODA, 10 listopada – św. Leona Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła
8:00 1. Za śp. Waleriana Zdybał – żona z rodziną
2. Za śp. Marię i Mikołaja Krawec – syn Czesław
19:00 Za śp. Francziszka Zioło - żona
CZWARTEK, 11 listopada – Święto Niepodległości
8:00 Za śp. Walerię i Piotra Galus - syn
19:00 Za śp. Zofię Kozacz (8. rocznica) – dzieci z
rodzinami
PIĄTEK, 12 listopada św. Josefata, biskupa, męczennika
8:00 1. Za śp. Allan’a Rostalski – siostra z rodziną
2. Za śp. Helenę i Mariana Bujanowskich - córka
19:00 Za śp. córkę Krystynę Szydłowską – rodzice i za śp.
braci Mieczysława, Franciszka i Romana – siostra i
brat
SOBOTA, 13 listopada
8:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Bopże błog. w
rodzinie Kołpak – własna
2. Za śp. Franciszka Konopkę (6. rocznica) – żona z
rodzina
18:00 Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej
19:00 Za śp. Anię Góral – mąż i córka
33. Niedziela Zwykła
Niedziela, 14 listopada
8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus
9:30 Za śp. Michała Ofiara - rodzina
11:00 W intencji ojczyzny z okazji Święta Niepodległości
13:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i światło Ducha
Świętego dla Zofii z okazji urodzin – rodzice i
siostry
19:00 Za śp. Janinę i Andrzeja Gal – córka Wanda z
dziećmi

