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XXXI niedziela zwykła – 31 października / XXXI - Sunday in Ordinary Time – October – 31
XXXII niedziela zwykła –7 listopada / XXXII- Sunday in Ordinary Time – November – 7
Każdego roku 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, wszystkich,
tych uznanych i kanonizowanych, i tych, o których nikt już nie pamięta, a którzy żyli w
świętości, w wierze, w Bogu. Zaś 2 listopada to dzień, w którym pamiętamy o wszystkich
tych, którzy odeszli do wieczności. To dni, w których modlimy się za nich, zarówno za
bliskich, krewnych, jak i za dalszych, znajomych i nieznajomych. Czasami zapominamy
o niektórych, bo tyle lat już minęło, bo to tylko znajomi, bo to obcy. A przecież życie
wielu z nich było, jest i będzie wzorem do naśladowania. Nie możemy również
zapominać o tych, którzy ze względu na uwarunkowania geograficzne, polityczne, mentalne wierzyli w to, co akurat wpoiła
im rodzina, otoczenie. Odwiedzając groby naszych zmarłych, pamiętajmy też o tych, o których nikt już nie pamięta.
Sobota / Saturday – 30 października / October 30
8:45(Eng.) – For + brother Edmund and parents –
Gertruda Urbanowska
17:00 – Nabożeństwo Różańcowe
17:30 – O Boże błogosławieństwo dla Harrego z okazji
urodzin – dziadek
XXXI niedziela zwykła – 31 października
XXXI Sunday in Ordinary Time – October 31
8:00 (Eng.) – For + Aniela and Ferdynand Bukowski
– Kasia
9:30 – Za zmarłych członków z Towarzystwa Zgoda
11:00 – Za + Marię, Piotra, Włodzimierza, Wiesława,
Ryszarda, Marię Dybiński, Stanisława Kapuścińskiego,
Teresę, Kazimierza Kozłowskiego – rodzina
13:15 - Surrey – Za + Aleksnadrę Kuziorowicz
(1rocz.śm) – córka Lidia i wnuczek Chris
Wszystkich Świętych/ All Saints
Poniedziałek/ Monaday – 1 Listopada/ November 1st
19:00 – Za + Edwarda i ++ z rodziny
Wszystkich wiernych zmarłych/ All Souls' Day

Wtorek / Tuesday – 2 listopada / November 2nd
8:00 (Eng.) – For + Joseph Durhak and deceased from
Durhak family
19:00 – Za zmarłych wspominanych w wypominkach
Środa / Wednesday – 3 listopada / November 3
19:00 – Za + Helenę i Antoniego Bartyzel – chrzestna
córka
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra
Walencika
- O potrzebne łaski, zdrowie dla Michała Alfawickiego
- Dziękczynna za uratowanie życia – Rafał
Czwartek / Thursday – 4 listopada / November 4
19:00 – Za + Kazimierza i Katarzynę Choroba – syn z
rodziną
Pierwszy piątek miesiąca/ First Friday
Piątek / Friday – 5 listopada / November 5
8:00 (Eng.) – For + Sylwester i Helena Urbanowski,
+ Kazik i Józef – Gertruda Urbanowska

19:00 – Za + zmarłych z rodziny Mniszak, Michniak i
Pabian – Halina i Jan Mniszak
Sobota / Saturday – 6 listopada / November 6
8:45(Eng.) – For + Anthony Miranda – family
17:30 – Za + Krystynę Piędzio i zmarłych z rodziny
Nowaków i Piędziów – Małorzata i Dariusz Nowak
18:30 – Nabożeństwo pierwszosobotnie
XXXII niedziela zwykła – 7 listopada
XXXII Sunday in Ordinary Time – November 7
8:00 (Eng.) – For Parishioners
9:30 – Za + Irenę i Antoniego Kamińskich – córka z
rodziną
11:00 – Za + Mariana, Józefa, Otylię Dudzik – Danuta
Dudzik
13:15 – Surrey - Za + Albinę i Alojzego Urban –
rodzina Siewargi
Wtorek / Tuesday – 9 listopada / November 9
8:00 (Eng.) – God blessing for Grażyna Głowacka for
Her birthday - friends
Środa / Wednesday – 10 listopada / November 10
19:00 – Za + Jana i Annę Mastyj, + Tadeusza,
Aleksandra Makarewicz
Czwartek / Thursday – 11 listopada / November 11
19:00 – Za + zmarłe panie z Federacji Polek – Janina
Freyman
Piątek / Friday – 12 listopada / November 12
8:00 (Eng.) – For + Joseph, Anna, Paul, Isave
Nicholas and all souls
19:00 – Za + Danutę Stręk (6rocz.śm.) – mąż Edward z
rodziną
Sobota / Saturday – 13 listopada / November 13
8:45(Eng.) – God’s blessing for Zosia i Kasia
Davidson for birthday – family
17:30 – Za Parafian

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

zbierana 14, 2 i 28 listopada po każdej mszy św. w sali
parafialnej. Serdeczne zapraszamy nowe osoby. Bóg Zapłać.

Oficjalne objęcie urzędu przez Ojca Proboszcza odbędzie
się w niedzielę, 7 listopada o godzinie 11:00. Uroczystości tej
będzie przewodniczył Arcybiskup Michael Miller CSB. Ojcu
Tomaszowi gratulujemy i życzymy wielu łask od Pana.

Opłaki na Boże Narodzenie - można nabyć w sali parafialnej
po Mszach świętych.

Serdecznie dziękujemy Parafianom, którzy złożyli ofiary na
doroczny Bazar Parafialny. Dochód za obiad
wyniósł: $1,717.00, złożone ofiary: $7,845.
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie
złożyli donacji na ten cel, by dołożyli swoją
cegiełkę. Bóg zapłać.
Podziękowanie – serdeczne podziękowanie
kierujemy do pani Reginy Latek i pana
Andrzeja Kunkel za dotacje produktów na
bazar parafialny. Naszą wdzięczność pragniemy również
wyrazić Pani Irenie i Komitetowi Imprezowemu oraz
wszystkim woluntariuszom za przygotowanie obiadu,
ofiarność i poświęcenie czasu. Bóg zapłać!
Podziękowanie - 26 października w naszym kościele
Arcybiskup Michael Miller udzielił 15 kandydatom z naszej
parafii Sakramentu Bierzmowania. Dziękujemy S. Renacie za
przygotowanie młodzieży i ceremonii Bierzmowania.
Doroczna Msza Św. za zmarłych biskupów, kapłanów,
zakonników i siostry zakonne zostanie odprawiona w Katedrze
Św. Różańca w Vancouver w środę, 3 listopada o godz.12:00
w południe.
Pierwszy Piątek Miesiąca - W pierwszy piątek miesiąca w
naszej parafii jest okazja do Spowiedzi Świętej od godziny
18:00 do rozpoczęcia Mszy Świętej. Od godziny 18:00 będzie
można adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
O godzinie 18:45 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.

Zmiana czasu – z soboty na niedzielę - z 6 na 7 listopada 2021.
Zegarek przestawiamy o 1 godzinę do tyłu.

PARISH ANNOUNCEMENTS
The installation Mass of Fr. Tomasz Krzesik - will take
place on Sunday, November 7th at 11:00am. Archbishop
Michael Miller, CSB will preside this ceremony. We
congratulate our Pastor, Father Tomasz, and wish Him many
Lord’s blessings.
Annual Mass for deceased bishops, priests and religious will
take place on November 3rd Wednesday, at 12:00 pm. at the
Holy Rosary Cathedral.
Praying for our deceased – in
the month of November before
Sunday Masses we will pray for
our deceased whom you
mentioned on the envelope “All
Souls Day Remembrance”. All
donations will support the
Missionary Oblates
work
around the world. Holy Masses
for deceased will be celebrated at the Provincial House of the
Missionary Oblate Fathers in Toronto.
Pick up meal - on Sunday, November 14, we are invited by
the Social Committee, and on November 21, lunch will be
prepared by the Polish Highlanders Association

Modlitwa za zmarłych – przed każdą Mszą Św. w listopadzie
będziemy się modlić za wszystkich
zmarłych. Kopertki wypominkowe są
dostępne w kościele. Ofiary złożone na
wypominki przeznaczone są na wsparcie
działalności misyjnej Misjonarzy Oblatów.
Msze św. za zmarłych wspominanych w
wypominkach będą odprawiane w domu prowincjalnym
Ojców Misjonarzy Oblatów w Toronto.

Members of the friends of the Oblate Missions are kindly
requested to pay their membership fee for the year 2022.
Contributions will be collected in the parish hall on Saturday
and Sunday, November 14, 21 and 28 after each mass. Thank
you very much and God Bless You.

Dar odpustu zupełnego - Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych – 2 listopada. Za pobożne odwiedzenie
cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę
za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Odpust ten
można ofiarować jedynie za zmarłych. Warunki uzyskania
odpustu zupełnego: brak jakiegokolwiek przywiązania do
grzechu, stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna),
przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy (np. "Ojcze
nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w intencjach Ojca Świętego (nie w
intencji samego papieża, ale należy objąć te intencje, w których
modli się każdego dnia papież).

Christmas wafers - as every year Christmas
wafers, opłatki are available at St. Casimir’s
Parish Hall after Sunday masses.

Obiad na wynos – w niedzielę, 14 listopada na obiad zaprasza
Komitet Imprezowy, a 21 listopada góralskie dania przygotuje
Związek Podhalan.
Członkowie Koła Przyjaciół Misji proszeni są o wpłacenie
składki członkowskiej na rok 2022 ($ 25.00). Składka będzie

Chrzty/Baptisms - Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Elliot Marcus Amon. Dzielimy radość rodziców i życzymy
im wielu łask Bożych w dziele wychowania religijnego.

Daylight Saving Time – on weekend
November 6 - 7, 2021 we set the watch back 1
hour.

II Collection/kolekta – on November 7th for Peter’s Pence.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą
Parafię. Thanks to our regular contributors who help support
our Parish.

