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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 LUTY / FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 4th
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 LUTY / SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 10th
Fragmenty z Orędzia Papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018 r . Jezus pozostawił Kościołowi w darze
swoją moc uzdrawiania: „Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: (…) Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”.
W Dziejach Apostolskich czytamy opis uzdrowień dokonanych przez Piotra i Pawła. Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła,
który wie, że powinien obejmować chorych takim samym jak jego Pan spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. Duszpasterstwo
służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym zapałem, poczynając
od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i
wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną
niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana
odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i
wolontariusze, członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to
wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć
wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci
i siostry. Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi.
Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał z miłością
powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; niech pomaga
osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim –
chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa Apostolskiego. Papież Franciszek
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 LUTY
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 4th

8:30 (Eng.) For good health & God’s blessing in the
New Year 2018
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski w rocznicę
ślubu dla Małgorzaty i Dariusza z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo
10:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Julii i Weroniki - mama
12:00  Janinę Serwin ( 9 rocz. śm.) - mąż z rodziną
12:00  Janinę Winogrodzką (rocz. śmierci) - córka z
rodziną
DOM KOPERNIKA
10:00 – Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 – Liturgia Słowa z Komunią Św. - Budynek A
Wtorek / Tuesday– 6 luty / February
8:00 (Eng.) For God’s blessing and good health for
Lucyna Skierka - Marian
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B
Środa / Wednesday – 7 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
11:00 – Funerla Mass  Anthony Miranda
Czwartek / Thursday – 8 luty / February
8:00 (Eng.) Good health for Elizabeth
11:00 – Dom Kopernika – Msza Św. – Budynek A
Piątek / Friday – 9 luty / February
19:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia
dla Ireny Miśkiewicz - córka Bożena z rodziną
Sobota / Saturday – 10 luty / February
8:45 (Eng.)  Bogusław Jagiello
17:30  Wiktorię i Józefa Mniszak - synowie
z rodzinami
17:30  Antoniego i Jerzego Kołodziej - brat

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 LUTY
SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 11th

8:30 (Eng.) For God’s blessing for Bella Fernandez
on her birthday
10:00  Kornelię i Franciszka Pławiak - Basia z rodziną
10:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka
i jego rodziny - intencja własna
12:00 O Boże bogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Elżbiety i Kazimierza Brusiło z okazji 57 rocznicy
ślubu
12:00  Helenę i Bronisława Skierka - Marian
DOM KOPERNIKA
10:00 – Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 – Liturgia Słowa z Komunią Św. - Budynek A
Wtorek / Tuesday – 13 luty / February
8:00 (Eng.) For God’s blessing for Manuel Cortes Maria Cortes
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B
Środa Popielcowa / Ash Wednesday -14 luty / February
8:00 (Eng.)  Józef i Stanisława Narodowski - Joe &
Liz Narodowski and family
10:00  Annę i Józefa Kreft - córka z rodziną
19:00 O dobre przeżycie Wielkiego Postu
dla wszystkich parafian
Czwartek / Thursday – 15 luty / February
8:00 (Eng.) Good health for Elizabeth
11:00 – Dom Kopernika – Msza Św. – Budynek A
Piątek / Friday – 16 luty / February
18:15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
19:00 Za członków Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz za
osoby pełniące posługę przy chorych, aby nikt nie
został bez pomocy oraz o nowe powołania - ADŚ
Sobota / Saturday – 17 luty/ February
8:45 (Eng.)  Zofia & Jan Ruszel - Leszek

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

17:30  Henryka Soczyńskiego w rocznicę śmierci –syn
Andrzej z rodziną
17:30  Jadwigę Runcewicz (14 rocz. śmierci) - rodzina
i przyjaciele
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 LUTY
FIRST SUNDAY OF LENT - FEBRUARY
18th

8:30 (Eng.)  Janina & Tadeusz - daughter Barbara
10:00 O Boże blogosławieństwo dla Polskiego
Towarzystwa Zgoda i wszystkich członków
z okazji rocznicy założenia
12:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
O. Proboszcza i całego zespołu duszpasterskiego
a także wszystkich uczestniczących we Mszy Św.
pogrzebowej oraz tych którzy towarzyszyli w
ostatniej drodze śp. Stanisława Jamróz - żona z
rodziną
13:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
Wtorek / Tuesday– 20 luty / February
8:00 (Eng.) God’s blessing on all intensions – Kenneth
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B

świątyni. Zniszczenie pokrycia dachu można łatwo dostrzec.
Odrywa się i kruszy pokrycie dachu, bo ma już ponad 20 lat.
Działania czasu, wiatru, słońca i wody nie wytrzymują elementy
wykonane z papy. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania wycen.
Więcej informacji wkrótce. Szczęść Boże.
CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w ostatnim
czasie został włączony: Isaac Arcadius Cirka. Dzielimy radość
rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w dziele wychowania
religijnego.
NASI ZMARLI/DECEASED – w ostatnim czasie odeszli do
Pana: Christine Kamensek, Anthony Miranda. Pamiętajmy o
nich w swoich modlitwach. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.
POKWITOWANIA DO INCOME TAX - za rok 2017 będzie
można odebrać w sali pod kościołem od 11 i 18 lutego po
Mszach Św. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI składamy Komitetowi
Imprezowemu i wszystkim woluntariuszom za przygotowanie
obiadu w niedzielę 28 stycznia. Dochód w wysokości $ 1,060.15
przeznaczony został na potrzeby Parafii. Bóg zapłać !
DRUGA SKŁADKA - 18 lutego na St. Joseph’s Society chorych i emerytowanych księży. Dziękujemy za wsparcie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PARISH ANNOUNCEMENTS

Modlitwa - Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy,
Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie.
Tyś niósł ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą,
zwracam oczy i serce do Ciebie. Zmiłuj się nade
mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła,
abym lepiej zrozumiał sens bólu i choroby. Daj
mi siłę wytrwania i podtrzymuj moją nadzieję.
Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i
prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą. Zechciej mi
wrócić siły i zdrowie, Przez Ciebie, Zbawicielu cierpiący, i w
Tobie, łączę się ze wszystkimi cierpiącymi członkami Twojego
Mistycznego Ciała, świętego Kościoła, i ofiaruję moje boleści na
Twoją chwałę i za Kościół nasz święty. Amen

INCOME TAX RECEIPTS - To everyone who supported St.
Casimir’s Parish with your financial contributions in 2017, a
huge THANK YOU! Income tax receipts for 2017 will be ready
to pick up after all Masses on Feb. 11th and Feb. 18th.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - w naszej Parafii
rozpoczniemy od soboty 17 lutego do czwartku 22 lutego
2018. Rekolekcje wygłosi Fr. Tomasz Ewertowski, OMI.
Zachęcam do zarezerwowania sobie czasu na spotkanie
z Bogiem w czasie dni rekolekcyjnych. W czwartek – na
zakończenie rekolekcji - zebrana zostanie składka na
wsparcie działalności misyjnej Misjonarzy Oblatów w
Polsce.
ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO - Serdecznie zapraszamy
na pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego w piątek, 9 lutego po
mszy św. wieczornej. Spotkania prowadzić będzie siostra Renata
w budynku szkolnym, na parterze. Prosimy przynieść ze sobą
Biblię w języku polskim.
REMONT DACHU KOŚCIOŁA - Możemy z tym coś zrobić?
Stan dachu naszego kościoła jest zły. Obecny stan wymaga
niezwłocznego remontu. Dach był kilkakrotnie łatany, aby
odwlec termin remontu. Poza tym nałożone są już dwie warstwy,
co poważnie obciąża konstrukcję dachu. Niestety po ostatnich
wietrznych dniach okazało się, że nie możemy dalej odkładać
tego remontu. W przeciwnym razie będziemy musieli się liczyć
z konsekwemcjami nieszczelnego pokrycia co może
doprowadzić do zniszczenia konstrukcji dachu i wnętrza naszej

MASS INTENSIONS - We must not forget the infinite graces
that flow from the Sacrifice of the Mass which benefit ones soul.
Masses are offered for various reasons: in Thanksgiving, for the
intentions of ourselves or of another, the repose of the soul of
someone who has died. Do you know someone who is sick? who
lives far from you? who is struggling? who hurt you? who helped
you? who is having a birthday or anniversary? Why not offer a
Mass for them? To request a Mass for your friends and family
please come by the parish office during office hours or give us a
call.
RENOVATION OF THE CHURCH ROOF - Can we do
something about that? The condition of the roof of our church is
in sore need of repair. The current condition requires immediate
attention. The roof is over 20 years old and was patched several
times. There are already two layers of shingles on it. To delay
renovation is not advisable. Unfortunately, after the last windy
days we found that besides shingles curling and buckling, there
is also a lot of missing shingles. This can lead to wood rot and to
a serious damage of the roof structure and the interior of our
church. So, it is important to take action quickly! We are
currently at the stage of collecting quotas. More info to follow.
God bless.
SECOND COLLECTION - February 18 for St. Joseph’s
Society (1st Sunday of Lent)
SUNDAY COLLECTIONS /NIEDZIELNA SKŁADKA
CEL TYGODNIOWY/OUR WEEKLY GOAL - $5.000.00
STYCZEŃ/JANUARY 21ST - $3,014.00
DEFICYT/DIFFERENCE - $1,986.00
STYCZEŃ/JANUARY 28TH - $3,005.00
DEFICYT/DIFFERENCE - $1,995.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom
Thank You - May God Bless You

