Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
20 listopada 2022
I czyt. 2 Sm 5:1-3
II czyt. Kol 1:12-20
Ref. Psalmu 122: „Idźmy z radością na spotkanie Pana.”
Ewangelia: Łk 23:35-43
W MINIONYM TYGODNIU ODESZŁA DO BOGA:
Janina SZLACHTA
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Asher Karol SAFO
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, a od 1969 roku także
Króla Wszechświata, przenika podwójne przesłanie. Chodzi o
zrozumienie, jaka jest rola Chrystusa w dziejach zbawienia i
odkrycie, kim jest On dla nas osobiście. Królowanie Jezusa nie
jest egoistycznym narzucaniem swej woli i władzy, aby jak
najbardziej wykorzystać poddanych, lecz jest cierpliwym
czekaniem na każdego, kto w swojej wolności i pokorze zbliży
się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia. Jezus
króluje z wysokości krzyża. To co przez Jego oprawców
zostało przewidziane jako kara, poniżenie i upokorzenie, staje
się znakiem Jego mocy i panowania. Niech słowo Boże
pomoże nam nieustannie poddawać się królowaniu Jezusa.
SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA
Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem
patronalnym Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej. Siostry są powołane do troski o polskich
emigrantów. Siostry służą Polakom rozproszonym po całym
świecie. Właściwą formą apostolatu jest modlitwa i wszelkiego
rodzaju prace ofiarowane Bogu w intencji polskich
emigrantów. Wszystkim Siostrom Misjonarkom, a szczególnie
siostrze Weronice składamy najserdeczniejsze życzenia i
zapewniamy o modlitwie.
OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANY
Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje,
że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i
przy niej wzrastała. Dla nas Matka Chrystusa pozostaje
szczególnym wzorem życia poświęconego Bogu.
FUNDUSZ EMERYTALNT KSIĘŻY
SHEPHERDS’ TRUST
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na Fundusz
Emerytalny księży w Archidiecezji Toronto. Składka na ten cel
wyniosła $2,925.
FUNDUSZ REMONTOWY
W przyszłą niedzielę druga składka zbierana będzie na
Fundusz Remontowy naszego kościoła. Kopertki znajdują się
w rocznych zestawach.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W najbliższa sobotę, 26 listopada, po Mszy Świętej wieczornej
odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z
konferencją i indywidualnym błogosławieństwem.
I KOMUNIA ŚWIĘTA
Serdecznie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I
Komunii św. wraz z ich rodzicami 27 listopada na godz. 13:00
ma Mszę św. w kościele św. Kazimierza. Dzieci otrzymają na
rozpoczęcie programu przygotowującego do przyjęcia I
Komunii św. tablice z Bożymi Przykazaniami.
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W niedzielę, 27 listopada, po Mszy Świętej o godzinie 13:00
zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na wymianę Tajemnic
Różańcowych.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbędą się od 18 do 21
grudnia. Rekolekcje głosił będzie misjonarz z Ukrainy o. Paweł
Szlacheta OMI. Spowiedź świąteczna odbędzie się w niedzielę
18 grudnia od godz. 15:00 do 17:00 w salach parafialnych, a w
kościele w tym czasie odbywać się będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu.
OPŁATEK PARAFIALNY
Rada Parafialna zaprasza na obiad świąteczny „Opłatek” w
niedzielę, 8 stycznia o godz. 14:30. Bilety w cenie $25 można
nabywać w biurze parafialnym. Podany będzie gorący obiad
przygotowany przez nasze panie. Będzie to również czas na
wspólnie kolędowanie.
SPOTKANIA MINISTRANTÓW I MŁODZIEŻY
Zachęcamy dzieci i młodzież do grup naszej parafii:
Ministrantów, Młodzieżowej – starszej i młodszej. Więcej
informacji na plakatach w gablocie przed kościołem.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
W niedzielę, 27 listopada odbędzie się spotkanie młodzieży
naszej parafii, szczególnie tych wyjeżdzających na Światowe
Dni Młodzieży 2023 - Portugalia. Rozpoczynamy Mszą św.
młodzieżową o godzinie 19.00, po której spotykamy się w sali
parafialnej.
AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”
Chcemy dołączyć się do akcji „Szlachetna Paczka” i
zasponsorować jako Parafia św. Kazimierza paczki dla dzieci
w domu dziecka w Polsce, który jest prowadzony przez siostry
zakonne. Rada Parafialna wybierze domy dziecka, które są
raczej ubogie i znajdują się w ubogich stronach Polski. Ofiary
na paczki dla dzieci będzie można złożyć w niedzielę, 4
grudnia do skarbony, jaka będzie znajdować się w wejściu do
kościoła. W minionym roku nasza parafia przesłała ofiary na
paczki dla dzieci między innymi dla następujących domów:
Placówka Wychowawcza w Łąka (Rzeszowskie), Placówka w
Krasnystaw (Lubelskie), Placówka w Jaśle (Przemyskie),
Placówka w Braniewie oraz w Rudniku nad Sanem. Według
danych statystycznych z 31 grudnia, 2021 roku w Polsce jest

72,288 dzieci objętych opieką zastępczą, a domów dziecka,
czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych jest 1,260.
RELIKWIE ŚWIĘTEJ RITY
W niedzielę, 4 grudnia wprowadzone będą relikwie św. Rity do
Ołtarza Relikwii w naszej parafii. Dlatego przez kilka tygodni
będziemy się starali w biuletynie przybliżyć tę wspaniałą
postać Kościoła. Św. Rita jest między innymi patronką w
sprawach beznadziejnych. Kim była św. Rita? Ciąg dalszy.
Kim i jaki był mąż św. Rity? Niektóre źródła wskazują, że
wydano ją za młodzieńca o bardzo szorstkim usposobieniu, w
niektórych opisywano go wręcz jako okrutnika. W
dokumentach z procesu kanonizacyjnego można
doszukiwać się potwierdzenia tej drugiej opinii.
Prawdopodobnie w roku 1401 mąż Rity, Paolo Mancini, został
zamordowany. Nie wiadomo, czy zginął wskutek
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, czy poniósł śmierć w
zamieszkach, jakie wybuchły właśnie w owym roku podczas
buntu ludu. Pewne jest, że nad rodziną zawisło widmo zemsty,
której musieli dokonać krewni zabitego, a konkretnie dwaj jego
synowie. Dla Rity był to ciężar trudny do udźwignięcia: ból
po stracie męża – a warto zaznaczyć, że zdołała odmienić
jego trudny charakter, tak iż stał się człowiekiem łagodnym
i czułym – i przerażająca wizja tego, jaki los czeka jej
synów. W dawnej biografii można wyczytać, że Rita „modliła
się do Boga w intencji zabójcy, posłuszna Bożym nakazom,
mając w pamięci przykład swego Pana, który wisząc na krzyżu,
przebaczył swym zabójcom; i więcej nawet: prosiła i błagała
swych synów, aby i oni przebaczyli i odpuścili zniewagę dla
miłości Boga.” Bojąc się, by nie kontynuowali wendety,
prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stać
się zabójcami. Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić
ojca, zmarli podczas epidemii.
POKAZ FILMU
„WYSZYŃSKI - ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE”.
Pragniemy serdecznie zaprosić na pokaz filmu „Wyszyński –
zemsta czy przebaczenie”. Projekcja filmu odbędzie się w
sobotę, 17 grudnia o godz. 16:00. Ten film, to opowieść o
człowieku, który w obliczu wojny musi dokonywać trudnych
wyborów i odpowiedzieć sobie na pytanie „Jak miłować
nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać?” Reżyser i
scenarzysta Tadeusz Syka pragnął w filmie wyjaśnić, dlaczego
właściwie kard. Wyszyński powinien być beatyfikowany.
Czego takiego dokonał, że należy mu się miejsce wśród
świętych? Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem panem
Tadeuszem Syka.
KARTKI ŚWIĄTECZNE, OPŁATKI I KALENDARZE
W sali parafialnej są do nabycia kartki świąteczne, paczka 8
sztuk tylko za $10. Opłatki, paczka 3 sztuki, $3, kalendarz
oblacki - $5.
INTENCJE MSZALNE
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 MISYJNE
Za śp. Romana Gorczyńskiego – przyjaciele z pracy
MSZALNE I NABOŻEŃSTWA
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Niedziela, 20 listopada
8:00
Za członków Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego
9:30
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w
rodzinie Hyc - własna
11:00 Za parafian
13:00 Dzięk. z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha
Św. dla córki Stasi Kołpak w dniu urodzin - mama
19:00 Za śp. Stanisława Ligas - rodzina
PONIEDZIAŁEK, 21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny
8:00
1. Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Dorota i Adam
Talkowscy
2. Za śp. Helenę i Józefa Malec oraz Sabinę i Jana
Malec – Marianna Malec
19:00 Za śp. Stanisława Smołucha – Wanda Piekarski z
rodziną
WTOREK, 22 listopada – św. Cecylii, dziewicy, męczennicy
8:00
Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Alicja i Ryszard
Konopka
19:00 Za śp. Romualda, Mariannę, Józefę, Jana i Fabiana
Polkowskich – Jan i Jadwiga Polkowscy
ŚRODA, 23 listopada – św. Klemensa I, papieża,
męczennika
8:00
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla syna z okazji
urodzin - mama
19:00 Za śp. Mariannę i Władysława Wicik – synowa Janina
z rodziną
CZWARTEK, 24 listopada – św. męczenników Andrzeja
Dung-Lac, kapłana i jego Towarzyszy
8:00
Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Maria i Zbigniew
Posłuszny
19:00 Za śp. Tadeusza Pochwałowski – Ola i Janusz
PIĄTEK, 25 listopada – św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
dziewicy i męczennicy
8:00
1. Zadośćuczynienie Panu Bogu za grzechy aborcji z
prośbą o zaprzestanie aborcji na całym świecie
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla Katarzyny z
okazji imienin
19:00 Za śp. rodziców i braci Mieczkowskich – syn i brat z
rodziną
SOBOTA, 26 listopada – św. Leonarda z Porto Maurizio,
kapłana
8:00
1. Za zmarłych z rodziny Konopka – D. Konopka
2. Za śp. Adelę Sochaj (3. rocznica) – Mirosław Drąg
z rodziną
19:00 Za śp. Franciszkę i Jana Michalczyk - córka
1. Niedziela Adwentu
Niedziela, 27 listopada
8:00
Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj i zmarłych z
rodzin Krzywoń i Bugaj - rodzina
9:30
Za śp. Mariana i jego rodziców Zofię i Władysława
Sapkowskich – żona z rodziną
11:00 Za parafian
13:00 Za śp. Zofię i Władysława Brączek oraz Marię i Józefa
Gaworeckich – dzieci i wnuki
19:00 Za zmarłych z rodziny Albinowski - rodzina

