10. II. 2019 ROK „C” – NR. 06
PIĄTA NIEDZIELA
ZWYKŁA
Posługa pasterska w Kościele
Czytania:

I – Iż 6,1-2a.3-8
II – 1Kor 15,1-11
Ewangelia – Łk 5,1-11

Ewangelia, której wysłuchaliśmy, zaczyna
się opisem prostej, ale sugestywnej zarazem
sceny: Jezus siedzi w łodzi Szymona Piotra,
naucza tłumy zgromadzone na brzegu jeziora,
by Go słuchać. Możliwe, że ewangelista
Łukasz opisując tę scenę myślał o jej
znaczeniu dla Kościoła; o znaczeniu
realizującym się teraz między nami.
Zgromadziliśmy się bowiem tu jak ci ludzie na
brzegu jeziora, by słuchać Jezusa mówiącego
do nas z Piotrowej łodzi, czyli z wnętrza
Kościoła.
Co mówi nam dziś słowo Boże? Możemy
zamknąć to w jednym słowie: powołanie. Bóg
nie chce działać sam, jak niektórzy wielcy
menedżerowie, którzy nikomu nie ufają i w
pracy nie potrafią z nikim współpracować. On
zaś chce włączyć ludzi do działania na rzecz
dotyczącego przecież ich zbawienia; chce
współpracowników świadomych i aktywnych.
To, co dotychczas powiedzieliśmy,
powinno pomóc nam lepiej zrozumieć Boży
sposób postępowania, uchwycić głęboki
szacunek dla człowieka charakteryzujący Jego
plan zbawienia.: Ad homines per homines. On
idzie do ludzi przez ludzi i w ten sposób czyni
ich solidarnymi między sobą także w
zbawieniu.
Najważniejszym momentem w realizacji
tego zadania jest właśnie Eucharystia.
Konsekrując
chleb
i
wino
kapłan,
reprezentujący Chrystusa, wyraża pamiątkę,
którą wszyscy wierni zgromadzeni wokół
niego czynią ze śmierci i zmartwychwstania
Jezusa i dzięki mocy Ducha Świętego,
zstępującego na dary ofiarne, sprawia, że ta
pamiątka Jezusa przemienia się w obecność, a
obecność Jezusa zmienia się w radość:
„Ujrzycie Mnie i rozraduje się serce
wasze”(por.J16,22).

Raniero Cantalamessa

DZISIAJ - ŚWIATOWY DZIEŃ MAŁŻEŃSTW
W drugą niedzielę lutego obchodzony jest Światowy Dzień Małżeństw. W
1993 roku papież św. Jan Paweł II udzielił specjalnego Apostolskiego
Błogosławieństwa na Światowy Dzień Małżeństw.
DZISIAJ – KAWA I CIASTO W SALI PARAFIALNEJ
Zapraszamy parafian bardzo serdecznie.
DZISIAJ - POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2018
Pokwitowania do podatku za rok 2018 są wystawione w Sali parafialnej.
Podczas tygodnia można odebrać pokwitowania w biurze parafialnym.
Dla tych, którzy nie mogą odebrać pokwitowań, zostaną wysłane –
wystarczy tylko zadzwonić.
11 LUTEGO – ZEBRANIE PRZYJACIÓŁ MISJI W PONIEDZIAŁEK
o godz. 6:45 pm w Sali parafialnej.
11 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Kościół katolicki już po raz 26 obchodzi Światowy Dzień Chorego.
Przyświecają mu słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: „Wstań,
idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Papież zapewnia o duchowej bliskości ze
wszystkimi cierpiącymi.
20 LUTEGO – KOLEJNA MSZA ŚW. GRUPOWA
Intencje przyjmuje biuro parafialne.
INTENCJE NA ROK 2019
Biuro parafialne w dalszym ciągu przyjmuje intencje na rok. 2019.
Przypominamy, że kalendarz zapełnia się szybko i aby otrzymać
odpowiednią datę trzeba wcześniej zamawiać intencje. Dla tych, którzy
nie mogą osobiście tego uczynić, mogą dołączyć intencje do niedzielnej
składki, w osobnej kopercie z nazwiskiem i nr telefonu osoby zamawiącej.
Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, Br. Antoniego Kowalczyka, OMI
Dziękujemy Bogu za przywilej obecności sutanny oraz protezy (sztucznej
ręki) Brata Antoniego w naszej parafii, które są wystawione przed ołtarzem
z zachętą do modlitwy przez wstawiennictwo tego świątobliwego oblata,
który już za życia wypraszał wiele mniejszych i większych cudów. Te
przedmioty osobistego użytku będą zawożone do różnych parafii z nadzieją
ożywienia nabożeństwa do Br. Antoniego i otrzymania wielu cudów za
jego wstawiennictwem. O. Adam Filas, OMI – wice postulator, jest
odpowiedzialny za promowanie nabożeństwa do Br. Antoniego,
przesłuchania świadków, którzy doświadczyli cudów oraz gromadzenia
dowodów jego świętości. W naszych beznadziejnych po ludzku sprawach,
wołajmy do Boga przez wstawiennictwo Br. Antoniego.
Sługo Boży, Br. Antoni, módl się za nami!
O otrzymaniu łask za wstawiennictwem Br. Antoniego, prosimy napisać
na adres: director@oblateworldmissions.org
STOWARZYSZENIE POLSKO KANADYJSKIE OGŁASZA
Dzisiaj – zebranie ogólne o godz. 2:00 pm. Zapraszamy!
15 lutego – Fish Fry od 4:00 do 7:00 pm. Zapraszamy!
2 marca – Wybory Miss i Princess Polonia. Kandydatki proszone są o
kontak z panią Lucy Kuczma – tel. 905-937-2598.
LEGION PL 418 OGŁASZA I ZAPRASZA
1. Kolacje w Legionie, w każdy piątek od 4-7 pm. Zapraszamy!
2. Legion oferuje sprzedaż pierogów i gołąbków każdego dnia do godz.
2:00 pm., w piątki do godz. 10:00 pm.
3. W piątek, 22 lutego , w godz. 6:30-10:30 pm. odbędzie się zabawa
taneczna w Legionie. Bilety - $10.00 od osoby, w cenie biletu kawa
oraz deser. Oferujemy równiez loterię fantowa.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS
Last Sunday $2,707 Initial $65 Reno. $155 Votive $80.
W grudniu 2018 w im. + George Parkitny na reno. złożono $535

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
09. II. SOBOTA* SATURDAY
5:30 pm † Henryka Jaworskiego

- Rodzina Domagała

10. II. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
10:00 am † Józefa Kazimowicz, rodziców i rodzeństwo - Żona z dziećmi
11:30 am. For + Zofia Działo
- Bożena i Tadeusz Salik
11. II. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm † Katarzynę Kędzierską (1 rocz.)
12. II. WTOREK * TUESDAY
9:00 am † Janusza Bucko

- Córka z rodziną
- Żona z rodziną

13. II. ŚRODA * WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy
6:30 pm O Boże bł. dla Kasi i Łukasza
- Bożena i Tadeusz
14. II. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am † Katarzynę, Michała i Józefa Kędzierski - Andrzej Gal z rodziną
15. II. PIĄTEK * FRIDAY
6:00 pm † Jana, Annę i Władysława
16. II. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am O zdrowie dla córki pani Alicji
5:30 pm † Katarzynę Kędzierską

- Jenny i Jack
- Przyjaciele
- Teresa

17. II. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Józefa i Leona Borodycz
- Rodzina
10:00 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
11:30 am. For + George Parkitny
- Zofia Soja
……………………………………………………………………..
TODAY - INCOME TAX RECEIPTS FOR 2018
Are available in church hall after Masses and during the week in church
office. Please pick them up today.
FEBRUARY 11 – OUR LADY OF LOURDES/WORLD DAY OF THE SICK

In 1993 Pope John Paul II instituted World Day of the Sick and designated
February 11th as the date for its annual celebration. On this day those who
are ill are encouraged to deflect on the Christian meaning of suffering and
to recall God’s health-giving presents. We also recognize the importance
of those who care for the sick and elderly.
FEBRUARY 20 – NEXT GROUP MASS
Dear Parishionrs,
As we look back over the past year (2018), and the many issues
that we have faced as a Church, one cannot be faulted for
thinking that evil seems to be gaining an upper hand. Pope
Francis recognized this fact when he asked all Catholics to pray
the rosary daily during the month of October, asking Mary and
St. Michael the Archangel to intercede for the protection of the
Church during this time of “spiritual turbulence”.
I am encouraging all parishes in our diocese to recite We Fly
to Thy Protection and the Prayer to St. Michael the
Archangel at the end of each Mass throughout 2019. These
prayers for protection will not be said out of fear. They will be
offered in faith trusting in the goodness of God. Ultimately,
this helps to strengthen our hope during difficult times and
remind us that evil is not victorious.
The Diocese has printed prayer cards for this purpose and they
are available in the pues to all parishes.
Yours Sincerely in Christ,
Bishop Gerard Bergie

SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY.
This month's topics are ‘What is Forgiveness’ (Feb 11); and ‘Healing’,
Fr. Hugh Gibson, presenter (Feb 25). Meetings are 7 to 9 pm at Mount
Carmel Spiritual Centre, 7020 Stanley Ave, Niagara Falls. Preregistration is not required. For information call 905-356-4113 or
905-684-0154, or email separatedanddivorced@saintcd.com
MARCH 2 – ST. CATHARINES RIGHT TO LIFE DINNER
Holiday Inn Parkway Convention Centre. Tickets $50: students $25
For more information call 905-684-7505.
40 Days for Life – Be part of this peaceful campaign by prayer and fasting
during Lent, March 6th – April 14th. We ask each church to adopt ONE
DAY from 8 am – 8 pm, with two or more people to give public witness
for one or two hours standing on Portage Street at the Niagara Falls
General Hospital, holding a sign “Pray to end Abortion.” – This is a
prayerful, silent VIGIL. To sign up: see the sign-up table at your church –
or contat Annette: loeffenlife@gmail.com, 905-325-1251, or Angela:
angelabraun@live.com

