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XXXIII niedziela zwykła – 14 listopada / XXXIII - Sunday in Ordinary Time – November – 14
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –21 listopada / Our Lord Jesus Christ King
of the Universe - November – 21
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz
Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do
szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu
i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie
nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Sobota / Saturday – 13 listopada / November 13
8:45(Eng.) – God’s blessing for Zosia i Kasia
Davidson for birthday – family
17:30 – Za Parafian
XXXIII niedziela zwykła – 14 listopada
XXXIII Sunday in Ordinary Time – November 14
8:00 (Eng.) – For + Stefania, Franciszek, Elżbieta,
Rośliński + Irena Nowak – rodzina
9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z
okazji urodzin – rodzina
11:00 – Za Ojczyznę - KPK
13:15 – Surrey - Za + Bogumiłę i Adama Czulińskich,
+ Roco Gerace - mama
Wtorek / Tuesday – 16 listopada / November 16
8:00 (Eng.) – God blessing for Kasia Davidson for
her 14 birthday - family
Środa / Wednesday – 17 listopada / November 17
19:00 – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Ireny z okazji urodzin – mąż z rodziną
- Za + Olgierda Danielewskiego (2rocz. śm.)
- Za + Annę Macias
- Za + Duszpasterzy, krewnych, przyjaciół, znajomych
– Gertruda Urbanowska
Czwartek / Thursday – 18 listopada / November 18
19:00 – Za + Józefę Małecką i zmarłych z rodziny
Piątek / Friday – 19 listopada / November 19
8:00 (Eng.) – For + deceased members of the Legion
Mary from all over the world - the Legion of Mary
19:00 – O uproszenie dobrej śmierci dla członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, a zmarłym radość
życia wiecznego
Sobota / Saturday – 20 listopada / November 20
8:45(Eng.) – For + Parents, Sister Barbara and
deceased from family – Janina Lis
17:30 – Za + Stanisława Jamróz (4 rocz.śm.) - żona
i syn
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada
Our Lord Jesus Christ King of the Universe –
November21
8:00 (Eng.) – For Parishioners

9:30 – O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla z okazji ich Patronalnego Święta
11:00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy i
Zdzisława Filipkowskich z okazji 55rocznicy ślubu.
13:15 – Surrey – Dziękczynna z prośbą o zdrowie i
Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny dla
rodziny Abramski i Edwardz
Wtorek / Tuesday – 23 listopada / November 23
8:00 (Eng.) – For + Father Marian Mróz (2anniv.) Janina Freyman
Środa / Wednesday – 24 listopada / November 24
19:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Harrego i Jego żony z dziećmi
- Za + zmarłe Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
- Za + Marcina i Agnieszkę Ozdobę – Marcin
- Za + Franciszka Szczerbę – syn Tadeusz
- Za + Annę Macias – rodzina Świderskich
Czwartek / Thursday – 25 listopada / November 25
19:00 – O dary Ducha św. dla Jamesa, Kyla, Austyna,
Olenki, Charlet – babcia Anna
Piątek / Friday – 26 listopada / November 26
8:00 (Eng.) – For + husband Stanisław, daughter-inlaw Mariola and died of their families – Janina Lis
19:00 – Za + Annę Debicką i Bolesława Dudę – Ewa z
rodziną
Sobota / Saturday – 27 listopada / November 27
8:45(Eng.) – For + Missionary Oblates of Mary
Immaculate
17:30 – Za Parafian
Pierwsza niedziela adwentu – 28 listopada
First Sunday of Advent – November 28
8:00 (Eng.) – For + Wojciech Latek (4rocz.śm.)
- Regina & family
9:30 – Za + Szpakowskich, Janusz, Chryn, Rodek,
Mulickich – rodzina Janusz
11:00 – Za + Józefę Golonka – syn z rodziną
13:15 – Surrey – O zdrowie i Boże błogosławieństwo
oraz opiekę Matki Najświętszej dla Aleksandra
Sarańczak z okazji 10 rocznicy urodzin – rodzice z siostrą

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w
tym dniu Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii
Zagranicznej, które posługują w naszej parafii, obchodzą
swoje patronalne święto. Pamiętajmy o siostrach w
naszej modlitwie i prośmy o nowe i święte powołania do
pracy wśród Polonii. Zachęcamy do odwiedzenia
oficjalnej strony Zgromadzenia, gdzie można znaleźć
ciekawe wiadomości o jego historii i działalności sióstr.
( http://www.mchr.pl/).
Modlitwa za zmarłych – przed każdą Mszą Św. w
niedzielę, w listopadzie modlimy się za wszystkich
zmarłych. Kopertki wypominkowe są dostępne w
kościele.
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 zbierana 14 oraz 21, i 28
listopada po każdej mszy św. w sali
parafialnej. Serdeczne zapraszamy
nowe osoby. Bóg Zapłać.
Opłaki i kartki na Boże Narodzenie - można nabyć w
sali parafialnej po Mszach świętych.
Drzewko

adewntowe dla Seniorów w Domu
Kopernika
Rycerze Kolumba z Parafii Św.
Kazimierza w Vancouver organizują jak
co roku Drzewko Adwentowe dla
mieszkańców
Domu
Kopernika.
„Zróbmy coś dobrego dla bliźniego”.
Prosimy pamiętać o naszych Seniorach.
Drzewko
z
karteczkami
będzie
wystawione w niedzielę 28 listopada 2021. Prezenty
proszę składać pod drzewkiem do niedzieli 19 grudnia
2021. Prezenty te będą dostarczone do Domu Kopernika
w tym samym dniu po ostatniej Mszy św. o godz 11:00.
Parafianie ze wspólonty w Surrey
Osoby które uczestniczą we Mszy św. po polsku w
kościele Matki Bożej Dobrej Rady, proszone są o
dokonanie formalnej rejestracji do parafii Św.
Kazimierza. Przypominamy, że ofiar z parafii w
kopertach Matki Bożej Dobrej Rady nie wrzucamy do
koszyka w czasie zbierania składki na Mszy po polsku.
Zmiana godzin pracy biura parafialnego – od 1
grudnia godziny otwarcia biura parafialnego.
Wtorek – 9:00 – 12:30 i 13:30 – 15:00

Środa – 10:00 – 12:30
Czwartek – 10:00 – 12:30
Piątek – 10:00 – 14:00

PARISH ANNOUNCEMENTS
Stewardship Reflection
“And then they will see ‘the Son of Man coming in the
clouds’ with great power and glory.” (Mark 13:26)
We will all have that day when we are standing before
God and our life is played out like a movie. When this
happens and God asks each of us, “What have you done
with the gifts that I have given you?” How will you
respond? The good news – it’s never too late to live and
grateful and generous lifestyle.
Praying for our deceased – in the
month of November before Sunday
Masses we pray for our deceased
whom you mentioned on the
envelope
“All
Souls
Day
Remembrance”.
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
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.
Christmas wafers - as every year
Christmas wafers, opłatki are available
at St. Casimir’s Parish Hall after
Sunday masses.
New working hours of the parish office - from
December 1, opening hours of the parish office.
Tuesday - 9:00 am - 12:30 pm and 1:30 pm - 3:00 pm
Thursday - 10:00 am - 12:30 pm
Friday - 10:00 am - 2:00 pm
II Collection /kolekta – November 21 listopada - Home
Mission
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają
naszą Parafię. Thanks to our regular contributors who
help support our Parish.
Zmarli /Deceased – w ostatnim czasie odeszła do Pana
Anna Macias. „Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie...”

