
Druga Niedziela Adwentu 

4 grudnia 2022 

I czyt. Iz 11, 1-10 

II czyt. Rz 15, 4-9 

Ref. Psalmu 72: „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.” 

Ewangelia: Mt 3, 1-12 
 

W MINIONYCH TYGODNIACH ODSZEDŁ DO BOGA: 
 

Mirosław SZCZEK 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... 

 

REFLEKSJA O. PROBOSZCZA 
 

Wstrząsające są słowa św. Jana Chrzciciela z dzisiejszej 

Ewangelii. Wstrząsające i ... nie słuchane. Jan nadal woła na 

pustkowiu i nikt go nie chce usłyszeć. "Nawracajcie się ... 

przygotujcie drogi Panu ... prostujcie ścieżki dla Niego". 

Słyszałem te słowa i ja wielokrotnie, nawet w dzisiejszej 

Ewangelii ... i co? Jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. 

Tyle już adwentów było w moim życiu i tyle szans danych mi 

przez Boga na zmianę życia, na nawrócenie i co? Nawoływanie 

Jana jest nadal wołaniem na pustkowiu współczesnego świata. 

Nikt nie traktuje poważnie jego słów i upomnień. Nikt nie chce 

uznać, że ma coś do wyprostowania w swoim życiu, do 

naprawienia, do zmiany, do oczyszczenia ... Jan woła, a świat 

patrzy na niego jak na dziwaka, odludka i katastrofistę. 
 

RELIKWIE ŚWIĘTEJ RITY 
 

Od dzisiaj w naszej parafii mamy relikwie św. Rity, patronki 

spraw beznadziejnych. W ostatnich dniach jej życia zdarzyło 

się coś, co jeszcze upiększyło i ubogaciło legendę jej życia. W 

pełni ostrej zimy, gdy wszystko okryte było śniegiem, 

odwiedziła ją pewna krewna. A kiedy się z nią żegnała przed 

odejściem, zapytała, co mogłaby jej przynieść w podarunku. 

Rita odrzekła, że pragnęłaby otrzymać różę i dwie figi z jej 

ogrodu. Kobieta uśmiechnęła się, sądząc, że chora majaczy z 

bólu. Powróciwszy jednak do domu, przeszła na skraj ogrodu i 

zobaczyła na gałązkach pozbawionych liści i pokrytych 

śniegiem przepiękną kwitnącą różę, a na nagim drzewie dwie 

dojrzałe figi. Zerwała cudowny kwiat i owoce i zaniosła je 

Ricie. To właśnie ten epizod tłumaczy, skąd wziął się zwyczaj 

święcenia róż. W chwili śmierci Rity „natychmiast same 

rozdzwoniły się klasztorne dzwony”. Zaczęły napływać 

nieprzerwanym strumieniem rzesze ludzi, którzy ją znali i 

czcili.  
 

ŚWIĄTECZNA WYSPRZEDAŻ PIEROGÓW 
 

Dzisiaj na kawę i pączki zaprasza grupa misyjna. Młodzież 

również zaprasza na świąteczną wysprzedaż pierogów(różnego 

rodzaju), uszek i klusek śląskich oraz świec na stół wigilijny.  
 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
 

W najbliższy czwartek, 8 grudnia, przypada Uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

przypomina prawdę, że Maryja od chwili swego poczęcia była 

wolna od grzechu pierworodnego. Dogmat Niepokalanego 

Poczęcia został ogłoszony w 1854 r. przez Piusa IX bullą 

„Ineffabilis Deus”. Biuro parafialne będzie w tym dniu 

zamknięte. 
 

 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W 

naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 18 – 21 

grudnia, a głosić je będzie misjonarz Ukrainy o. Paweł 

Szlacheta OMI. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć 

udział w spotkaniach rekolekcyjnych.  
 

SPOWIEDŹ 
 

Zapraszamy na spowiedź adwentową przed uroczystością 

Bożego Narodzenia, z udziałem zaproszonych kapłanów: 

Niedziela, 18 grudnia, godz. 15:00 – 17:00. 
 

RORATY 
 

W Adwencie zapraszamy na Msze 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.  

Serdecznie zapraszamy na Msze Roratnie z ciekawym 

programem dla dzieci. W tym roku dzieci poprowadzi postać 

wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. 

Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii 

zbawienia, ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego 

przez Pana Boga Mesjasza, i proroków, którzy zapowiadali 

Jego przyjście. Dzieci otrzymają specjalną planszę wraz z 

obrazkami do wklejania. Msze Roratnie dla dzieci odbywać się 

będą:  

6 Grudnia, 19:00, wtorek 

7 Grudnia, 19:00, środa 

9 Grudnia, 19:00, piątek 

14 Grudnia, 19:00, środa 

16 Grudnia, 19:00, piątek 
 

AKCJA „SZLACHETNA PACZKA” 
 

Dzisiaj do skarbony mieszczącej się w wejściu do kościoła 

możemy złożyć ofiary na paczki dla dzieci w domach dziecka 

w Polsce. Rada Parafialna wybierze placówki, gdzie prześlemy 

naszą pomoc. 
 

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. 
 

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. 
 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 
 

Rycerze Kolumba przy Parafii Św. Kazimierza prowadzą w 

okresie Adwentu świąteczną zbiórkę żywności, aby wspomóc 

potrzebujących. Jeśli jesteś w stanie przekazać żywność, która 

się nie psuje, a więc konserwy, puszki makarony, kawę itp., to 

możesz złożyć tę żywność do specjalnego pojemnika w sali 

parafialnej w przyszłą niedzielę. Uwaga: przekazujemy tylko 

żywność, która ma ważną datę do spożycia: masło orzechowe, 

produkty w puszkach, takie jak zupy, owoce, warzywa, gulasz 

lub ryby i fasola, makaron, ryż. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Bardzo serdecznie dziękujemy panu Edwardowi Milewskiemu 

za odnowienie salki spotkań Rycerzy Kolumba. Po 20 latach 

używania salka wygląda ponownie pięknie. Dziękujemy 

również Zbigniewowi Musiał za zmodyfikowanie dolnej sali 

parafialnej dla użytku ministrantów, a Józefowi Stępień i 

Stanisławowi Roszak za wieloraką, wszechstronną pomoc dla 

parafii.  
 

RYCERZE KOLUMBA DZIĘKUJĄ 
 

Rycerze Kolumba serdeczne dziękują za złożone ofiary na 

rzecz kampanii „Róże dla Życia” oraz za poparcie dla 

Rycerzy Kolumba. Zebrano sumę $500 i przekazano je na 

rzecz Sister’s for Life. Misją sióstr jest służenie kobietom 

zagrożonym aborcją, udzielanie im wsparcia i środków tak, aby 

mogły wybrać życie dla siebie i swoich dzieci oraz pomoc 

kobietom, które ucierpiały po aborcji. Aby uzyskać więcej 

informacji, odwiedź stronę https://sistersoflife.org/where-we-

are/toronto/ 
 

FUNDUSZ EREMONTOWY 
 

Ofiary złożone w minioną niedzielę na Fundusz Remontowy 

wyniosły $2,970. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca 

dziękujemy. 
 

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. Teresę Wójtowicz w 1. rocznicę śmierci - rodzina 
 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA 28.11 – 27.12 
 

Za śp. Andrzeja Kuśmierek – syn Andrzej z rodziną 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

2. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 4 grudnia 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. syna Michała Kic, rodziców i brata Henryka 

Czarnecki – rodzice, córka i siostra 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. bratowe Ludwinę i Marię Warmuz – Maria 

Boksa z rodziną 

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

 
PONIEDZIAŁEK, 5 grudnia 
8:00 Za śp. Juliana Kos – żona z rodziną 

19:00 Za śp. Sofia Robertson w 1. rocznicę śmierci – syn i 

córka  

 
WTOREK, 6 grudnia św. Mikołaja, biskupa 
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Stanisława i Józef 

Ciężadło 

19:00 Za śp. rodziców Romana i Elżbietę, brata Jana, 

bratanka Michała Kic, dziadków Jana i Annę Ozga – 

rodzina Kic 

 
ŚRODA, 7 grudnia – św. Ambrożego, biskupa & Doktora 

Kościoła 
8:00 Za śp. Janinę Sosiewicz – syn Ryszard 

18:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19:00 Msza Święta Zbiorowa 

 
CZWARTEK, 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi Panny 
8:00 O pomyślną operację dla 9-cio miesięcznego 

Augustyna Pio 

19:00 Za zmarłych z rodziny Modlińskich - własna 

 
PIĄTEK, 9 grudnia 
8:00 1. Za śp. Wiktorię Lotycz – Beata Głuszak z rodziną 

 2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie Regina - własna 

19:00 O miłość i pokój w rodzinie 

 
SOBOTA, 10 grudnia – NMP Loretańskiej 
8:00 Za zmarłych z rodzin Wilk i Panek – córka z rodziną 

19:00 Za zmarłych Andrzeja Przychocko, rodziców z obu 

stron, Janinę Kobiałka z mężem i Władysława 

Sobolewskiego – Helena Przychocka 

 
3. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 11 grudnia 
8:00 W intencji członków Towarzystwa Imienia Jezus 

9:30 Za śp. Edna Kędzior i zmarłych z rodzin Sajdak i 

Kobak – córki z rodzinami 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Eugeniusza Ofiara – rodzina Ofiara 

19:00 O zdrowie i Boże błog. dla Bożeny, Ryszarda i 

Mateusza Kuźminskich – własna 
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