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XII niedziela zwykła - 20 czerwca / XII Sunday in Ordinary Time - June 20
XIII – niedziela zwykła – 27 czerwca / XIII - Sunday in Ordinary Time - June 27
Stajemy przy ołtarzu naszego Mistrza i Pana, który jest Królem nieba i
ziemi, przed którym „wicher i jezioro są posłuszne”. Razem z Apostołami
znajdujemy się w jednej łodzi i płyniemy ku wyznaczonemu celowi, tym celem
jest zbawienie. Dopóki woda jest spokojna jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi –
nie dzieje się nam krzywda, jesteśmy syci i niczego nam nie brakuje. Gdy jednak
zrywa się wiatr i przychodzi wysoka fala, w serce wkrada się lęk i trwoga.
Zapominamy, kto nas powołał, kto nakarmił, kto jest zawsze i wszędzie z
nami… Wtedy zaczynamy liczyć na siebie, na własne możliwości i ambicje.
Chwytamy się różnych rzeczy, aby nie zatonąć, aby utrzymać się na
powierzchni rozszalałego życia.
Za to, że w chwilach niebezpieczeństwa zapominamy w naszym życiu o
Chrystusie i szukamy pomocy nie w Nim, ale w magii w zabobonach, w wróżbiarstwie i horoskopach przepraszajmy
Go teraz licząc na Jego niezgłębione miłosierdzie.

XII niedziela zwykła - 20 czerwca
XII Sunday in Ordinary Time - June 20

XIII niedziela zwykła - 27 czerwca
XIII Sunday in Ordinary Time - June 27

8:00 (Eng.) For + Wojciech Latek, Wacław
Poźniak and all Fathers - Regina & family
9:30 Za + Stefanię Stawecką (rocz.śm.) – córka
z rodziną
11:00 Za Parafian

8:00 (Eng.) For Parishioners
9:30 O Boże błog. dla dzieci i ich rodzin –
rodzice
11:00 Za + Marię i Eugeniusza oraz zmarłych z
rodziny Sobczak, + Marię i Walentego Łuczak
– synowa

Wtorek / Tuesday – 22 czerwca / June
8:00 (Eng.) –
Środa / Wednesday – 23 czerwca / June
19:00 - O zdrowie i Boże błog.oraz opiekę Matki
Bożej dla rodziny – siostra
- Za Annę Rohraff – Związek Podhalan
- Za + Kingę Dzięgielewską
- Za + Lucynę Jasińską (5rocz.śm.)- siostra z
rodziną
- Za + Tadeusza Bohdanowicz i zmarli z
rodziny Bohdanowicz i Pituła – rodziną
Czwartek / Thursday 24 czerwca / June
8:00 (Eng.) 19:00 – Za + Jerzego Miśkiewicz – siostra Bożena
z rodziną
Piątek / Friday - 25 czerwca / June
19:00 Za + Jan Pyra – Ewa z rodziną
Sobota / Saturday – 26 czerwca / June
8:45(Eng.) O Boże błogosławieństwo i dary
Ducha św. dla synów Karola i Huberta –
rodzice
17:30 Za + Lucynę i Czesława Hejna – syn z
rodziną; + Zdzisławę i Andrzeja Gajewskich
- brat z rodziną

Wtorek / Tuesday – 29 czerwca / June
8:00 (Eng.) Środa / Wednesday – 30 czerwca / June
19:00 - Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Dominiki i Marcina w
rocznicę ślubu - Gertruda Urbanowska
- O Boże błogosławieństwo dla córki - tata
- O Boże błogosławieństwo dla Marcina
Czwartek / Thursday 1 lipca/ July
8:00 (Eng.) 19:00 – Za + brata Konrada i Rodziców – Gertruda
Urbanowska
Pierwszy Piątek Miesiąca - First Friday
Piątek / Friday – 2 lipca / July
8:00 (Eng.) 19:00 Za + Bożena Mendela – Marian Skierka
Sobota / Saturday – 3 lipca/ July
8:45(Eng.) For + Pawel Nowakowski - wife &
family
17:30 Za + Helenę i Bronisława Skierkę – Marian
Skierka

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Czcigodny
Ojcze
Proboszczu
i Ojcze Janie!
Człowiek
jest
wielki nie przez
to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi. (JPII)
W rocznicę święceń kapłańskich,
dziękując Bogu za Waszą posługę, życzymy,
aby Chrystus – Najwyższy Kapłan napełniał
Was duchem Swego kapłaństwa, zachował
w pobożności, uświęcał i ciągle umacniał
oraz błogosławił w Waszej apostolskiej
działalności i był źródłem radości i
spełnienia. Wdzięczni za posługę z
modlitwą - Parafianie

PARISH ANNOUNCEMENTS
STEWARDSHIP REFLECTION
Jesus’ power is greater than anything on earth.
Nature is a powerful force, and yet with three
simple words, Quiet! Be still! Jesus showed that
his power was greater. Jesus is here for us, too,
to calm the storms in our lives and to draw us
closer to him. We do our part by nourishing our
faith and strengthening our relationship with
Jesus as we journey with him toward the
kingdom of God.
Happy Father’s Day
to all the dads in our
church! Thanks for all
the effort you put into
being a good husband
to your wife and a good
dad to your children.

DZIEŃ OJCA
Z tej okazji wszystkim

Ojcom z naszej
Parafii składamy moc
serdecznych
i
gorących
życzeń,
niech Pan błogosławi
i wspiera swoją łaską
a św. Józef będzie wzorem do naśladowania.
Pamiętajmy w naszych modlitwach.
PROJECT ADVANCE 2021. Dziękujemy za
poparcie dorocznej akcji Project Advance.
Donację na ten cel złożyło 33 rodzin na łączną
sumę $ 5,730.00. Bóg Wam zapłać za hojność
i zrozumienie. Zwracamy się z prośbą do
wszystkich rodzin o poparcie. Liczy się każdy
dar, nawet najmniejszy. Ofiary w okresie letnim
można składać z kolektą niedzielną lub online
www.projectadvance.ca. wskazując naszą
parafię św. Kazimierza jako odbiorcę.
WAKACYJNE WYDANIE BIULETYNU
Biuletyn wakacyjny w okresie letnim będzie
wydawany tylko raz w miesiącu. Intencje będą
podane na cały miesiąc.

SUMMER BULLETIN - During the summer time
we print the bulletin once a month. Please keep
the bulletin for the mass intention schedule.
PROJECT ADVANCE - Thank You for your
generosity and support. Our parish goal is
$16.000.00 plus $3.000.00 operational cost.
We received $5,730.00 from 33 parishioners.
If you haven’t contributed already, please
consider giving today and bring Christ’s
presence to all. You can easily give online at
www.rcav.org/giving and designate our parish.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom
Thank You - May God Bless You
CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w
ostatnim czasie zostali włączeni: Rosabelle Grace
Latek, Thomas Garcia-Wziatek. Dzielimy radość
rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w dziele
wychowania religijnego.

First Friday of July
Confession - Friday, July 2 - 6:00pm to 7:00pm.

Pierwszy Piątek Miesiąca
Spowiedź Święta - 2 lipca od godziny 18:00 do
19:00.

