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DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 WRZEŚNIA / TWENTY - SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 3rd
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 WRZEŚNIA / TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 10th
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 WRZEŚNIA / TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – SEPTEMBER 17th

KRZYŻ Z PROMIENIAMI - Zapowiedzi Jezusa, „że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity”, przeciwstawia się
Piotr: „Panie, niech Cię Bóg broni!”. To myślenie Piotra jest wynikiem ziemskiej zapobiegliwości, to myślenie na krótką metę w celu
odniesienia doczesnego sukcesu. Jezus, zawsze do końca posłuszny woli Ojca, nie może i nie chce przyjąć takiego „roztropnego”
rozwiązania. Ono bowiem nie ceni tego, co trudne, co łączy się z cierpieniem i krzyżem. Nie ma Chrystusa bez krzyża i nie można bez
krzyża służyć Chrystusowi. Stąd, pod adresem swoich uczniów skieruje On słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Wzywając na drogę krzyża, Pan Jezus uczy zrozumienia jego sensu. Chrystus,
umierając na krzyżu, zwyciężył grzech i pokonał śmierć, wprowadził pokój i jedność. W tajemnicy krzyża wszystkich nas pojednał z
Bogiem i między sobą. Chrystusowy krzyż trzeba zawsze łączyć z chwałą, Jego śmierć ze zmartwychwstaniem, a Wielki Piątek z
Wielkanocą. I to dopiero jest pełny symbol naszej wiary: krzyż z promieniami, który tak często spotykamy na cmentarnych nagrobkach.
Nie bójmy się zatem krzyża i tej drogi, którą on wyznacza. Na początku wiąże się to z cierpieniem, ale zawsze jest ono tylko wstępem
do zmartwychwstania. I nikt, kto wiernie szedł w życiu za Jezusem, nigdy tego ni. Bowiem na końcu odłożono dla nas wieczną nagrodę
.
DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA – 3
WRZEŚNIA
TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 3rd

12:00 Dziękczynna za plony ziemi (DOŻYNKI) Towarzystwo Zgoda
DOM KOPERNIKA
10:00 - Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 - Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek A

8:30 (Eng.)  Marta Róża Krawczyk - daughter with family
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Karoliny i Pawła z okazji 1 rocznicy ślubu - rodzice
12:00  Brata Eugeniusza Kasza i rodziców Marię i Pawła
Kasza – Małgorzata z rodziną
12:00 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej - SPK

Poniedziałek / Monday – 11 września / September
8:00 (Eng.) No Mass

DOM KOPERNIKA
10:00 - Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 - Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek A

Wtorek / Tuesday – 12 września / September
8:00 (Eng.) For Parishioners
10:00 - Dom Kopernika – Liturgia Słowa z Komunią Św.

Poniedziałek / Monday – 4 września / September
8:00 (Eng.) No Mass

Środa / Wednesday – 13 września / September
8:00 (Eng.) For good health

Wtorek / Tuesday – 5 września / September
8:00 (Eng.)  Boguslaw Jagiello
10:00 - Msza Święta - Dom Kopernika

Czwartek / Thursday – 14 września / September
8:00 (Eng.) No Mass
11:00 – Dom Kopernika – Liturgia Słowa z Komunią Św.

Środa / Wednesday – 6 września / September
8:00 (Eng.) All Souls in Purgatory

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Piątek / Friday – 15 września / September
19:00 Za członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz wszystkich
wierzących, aby za wzorem Maryi wskazywali
niewierzącym najlepszą drogę pójścia za Chrystusem

Czwartek / Thursday – 7 września / September
8:00 (Eng.) For Parishioners
11:00 - Msza Święta - Dom Kopernika
Piątek / Friday – 8 września / September
19:00  siostry Marię i Łucję - G. Urbanowska z rodziną
Sobota / Saturday – 9 września / September
8:45 (Eng.)  Aleksander Makarewicz
10:00 Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego Polskiej
Szkoły
17:30  Jadwigę i Stefana Ziemnickich i zmarłych z rodziny
- syn z rodziną
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10
WRZEŚNIA
TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME –
SEPTEMBER 10th

8:30 (Eng.) For good health and God’s blessing for Gertruda
Urbanowski
10:00  Wiktorię Mniszak (3 rocz. śm.) - synowie z
rodzinami

Sobota / Saturday – 16 września / September
8:45 (Eng.)  Kazimierz Wąsiatycz - Kasia
17:30  Mariannę i Antoniego Majchrzyk z zmarłych
z rodziny - córka z rodziną
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 17
WRZEŚNIA
TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 17th

8:30 (Eng.)  Wacław, Mikołaj, Ryszard and all Pozniak
Family - Wojciech & Regina Latek
10:00  Beatę Golonka ( 1 rocz. śmierci) - Przyjaciele
12:00  Z podziękowanie za dotychczasowe łaski od Pana
Boga i z prośbą o dalsze łaski w zdrowiu i miłości
dla Stefanii i Jerzego Jasińskich z okazji 40 rocznicy
zawarcia sakramentu małżeństwa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
POLSKA
SZKOŁA
ŚW.
KAZIMIERZA ROK 2017/ 2018 Nowy rok szkolny i katechetyczny w
Polskiej Szkole rozpoczynamy w
sobotę 9 września, Mszą św. o godz.
10.00. Tego dnia będzie można
dokonać zapisu dzieci i uiścić opłatę.
Formy rejestracyjne można nabyć w kościele lub w Biurze
Parafialnym. W naszej szkole dzieci uczestniczą w zajęciach
języka polskiego, historii, geografii i religii. Poznają tradycję i
kulturę polską. Szkoła przygotowuje dzieci do Sakramentów Św:
I Komunii i Bierzmowania. Przy szkole działają także: Schola
Dziecięca „Iskierki”. Zachęcamy rodziców do zarejestrowania
dzieci do Polskiej Szkoły Św. Kazimierza.
Mamy jeszcze informację dla rodziców dotyczącą
podręczników na nowy rok szkolny. Kiermasz używanych
książek, czyli czytanek oraz podręczników do historii i
geografii, będzie miał miejsce w sobotę 16 września w sali
gimnastycznej.
DOŻYNKI – 10 września obchodzimy Dzień Dziękczynienia
za tegoroczne zbiory. Polskie Towarzystwo Zgoda zaprasza
wszystkich, po Mszy Św. o godz. 12:00, na doroczne obchody
dożynkowe do Domu Polskiego „ZGODA.”
MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI – W każdą pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 10:00 celebrować będziemy Mszę
św. z udziałem dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci do licznego
udziału.
KANTORZY I LEKTORZY - Prosimy lektorów o zapoznanie
się z planem liturgii na miesiąc wrzesień i październik.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / WEDDINGS - w sobotę
12 sierpnia sakramentalny związek małżeński zawarli Mathew
N. Gore i Natalia M. Kubiak. Powierzamy ich naszym modlitwom
oraz życzymy wielu łask Bożych na nowej drodze życia.

CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w ostatnim
czasie zostali włączeni: Jacob Kalmuczak, Dano Christian
Bercic. Dzielimy radość rodziców i życzymy im wielu łask
Bożych w dziele wychowania religijnego.
NASI ZMARLI/DECEASED – w ostatnim czasie odeszli do
Pana
 Aleksander Makarewicz i  Grzegorz Naks.
Pamiętajmy o nich w modlitwach. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie...

PROJECT ADVANCE 2017. Donację na ten cel złożyło
92 rodziny z naszej parafii na łączną sumę $ 28, 325.00.
Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w akcję
zbiórkową na cele charytatwywne prowadzone przez
diecezję. Liczy się każdy dar serca. Bóg Wam zapłać za
hojność i zrozumienie.
DRUGA SKŁADKA – W niedzielę 24 września będzie
zbierana druga składka na potrzeby Kościoła w Kanadzie.
KAWIARENKA PARAFIALNA – w niedzielę 17 września
zaprasza Komitet Imprezowy, a w niedzielę 24 września
zaprasza Związek Podhalan.
Człowiek jest całością, chyba że bliźni postanowią inaczej.
Stanisław Jerzy Lec

PARISH ANNOUNCEMENTS
SCHEDULING MASS INTENTIONS – Mass Intentions – are
available for parish weekday and weekend Masses for the repose
of the soul of a deceased loved one, for example on the
anniversary of death; or for someone living, for example on the
occasion of a birthday, wedding anniversary or a serious illness.
The person for whom the Mass is offered is remembered in a
special way by name in the Prayers of the Faithful, and their
name is printed in the parish bulletin among the Mass Intentions
listed for the week they will be remembered. If you would like
to have a loved one remembered at a parish Mass with an
announced Mass intention, please contact our parish office to
schedule an available time. Daily and Sunday Mass intentions to
be offered here at St. Casimir’s are available, and there are many
weekday intentions open. There is an offering for a Mass
intention or Stipend, but it must not be understood as a payment
for the Mass. It is a donation intended to support the material
needs of the priest for one day. You are always permitted to give
whatever amount you can afford.
ST. TERESA OF CALCUTTA - Join the Missionaries of
Charity in celebrating St. Teresa of Calcutta’s feast day on
Tuesday, Sept. 5, at 4 p.m. at Corpus Christi Church in
Vancouver. Mass will be celebrated by Fr. Hamilton, followed
by a reception. For further information, please call Missionaries
of Charity at 604-322-6840.
FALL INSTITUTE 2017 - New workshops at the Fall Institute
on Saturday, Sept. 30, 2017 from 10 a.m. to 4 p.m. at Notre
Dame Secondary School in Vancouver include: Dialogue with
Evangelical Churches; Confronting Questions on Sexual
Orientation and Gender Identity; and Volunteer Management:
There is No “I” in “Team.” Register online now at rcav.org/ocfall.
WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER WEEK Aren’t you eager to know what a Worldwide Marriage Encounter
weekend can do for your marriage? Register for the weekend on
October 20-22, 2017 at Little Flower Monastery at Carmel Hill
in Deroche. For more information or to register,
email wwmevancouverbc@gmail.com or phone Steve & Mary
Bohnen: 604 876-7298.

PROJECT ADVANCE – Our appreciation goes out to all
parishioners who have made a gift to Project Advance. To
date, we have received from our parishioners 92 gifts
totalling $28, 325.00. Please continue to respond in prayer
and generosity. Our sharing reflects our caring.
SECOND COLLECTION – September 24th for the Needs of
the Canadian Church.
One friend in a lifetime is much, two are many, three are
hardly possible. Friendship needs a certain parallelism of
life, a community of thought, a rivalry of aim.
Henry Brooks Adams

SUNDAY COLLECTIONS – 31 VII - $2,475.00;
6 VIII - $2,655, 00; 13 VIII - $2,899.00; 20 VIII - $2,968.00;
27 VIII - $3,037.00.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our Parish.

