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CYTAT Św. JANA PAWŁA II 

„Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni 

tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! 

Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w 

jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, 

która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha 

Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest 

potężniejsza niż śmierć… Musicie być mocni miłością, która 

cierpliwa jest, łaskawa jest…” 

Jakże mocny i w nieskończoność pouczjący jest 

ten fragment z przemówień św. Jana Pawła II. 
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

Skoro nie możemy się gromadzić, zachęcamy Parafian 

do odmawiania lub śpiewania Majówek w domach lub 

przy Grocie.  
 

MSZE ŚWIĘTE BEZ UDZIAŁU     

   WIERNYCH DO 30 MAJA 

Msze św. są udostępnione na żywo na You Tube (link na website i 

facebook)  o godz. 9:00 rano w dni powszednie oraz o godz. 10 rano w 

niedziele. Każda z tych Mszy św. powszednich i niedzielnych, 

odprawiona jest według intencji zamówionych przez wiernych, które są 

wpisane w biuletynie. Intencje można zamawiać telefonicznie lub przez 

e-mail. 
 
BIULETYN PARAFIALNY NA WEBSITE www.ourladyofphchurch.ca 

Biuletyny są także dostępne w polskich sklepach na Facer St . 
 
INFORMACJE OD BISKUPA G. BERGIE 

Komunia duchowa: katolikom przypomina się, że w tym niezwykłym  

czasie zwolnieni są (dyspensa) od obowiązku uczestniczenia w 

niedzielnej Mszy św. Zachęcamy natomiast do przyjęcia aktu komunii 

duchowej z następującą modlitwą:  

Mój Jezu wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Kocham Cię ponad wszystko, pragnę przyjąć Cię do mojej duszy. 

Ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Cię sakramentalnie, przyjdź 

duchowo do mojego serca.   Ogarniam Cię tak, jakbyś już tam był i 

całkowicie się z Tobą zjednoczę. Nigdy nie pozwól mi się od Ciebie 

oddzielić.   Amen. 
 

BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE DO ODWOŁANIA 

W ważnych sprawach można dzwonić do O. Proboszcza. 905-937-4230 
 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY 

THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

Bóg zapłać za ofiary, które wysłane zostały pocztą lub doręczone 

osobiście do O. Proboszcza  w ubiegłym tygodniu:  

Sunday offering $1,295 Diocesan $40 Easter $20 Reno. $350  

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za  troskę, modlitwę i ofiary. Niech 

wam wszystkim Bóg błogosławi a MBNP ma w swej opiece i wspiera w 

tych trudnych chwilach. 

 

 

 

 

„Kościół - 

instytucja i misterium”. 

 

 

 
 

     

 

Czytania: 

  I – Dz1,1-11 

   II – Ef 1,17-23 

Ewangelia  Mt 28,16-20 

 

 

   

Wniebowstąpienie jest nie tyle 

świętem odejścia Jezusa z tego świata, co 

świętem Jego obecności wśród nas. „Nasz 

Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd 

przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy 

znowu wstąpił do niebios.  Cierpi jednak na 

ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy 

utrapień.  On sam daje tego dowód, gdy 

woła z niebios: ”Szawle, Szawle, dlaczego 

Mnie prześladujesz?” „ (św. Augustyn, 

Semo Mai 98).  Chrystus jest nadal obecny 

i działa na świecie poprzez swoje Ciało, 

którym jest Kościół.  

 

 

 

 
 

  Raniero Cantalamessa 

 

 

 
 

   
 

  
 

 

 
WYJAŚNIENIE ADMINISTRACYJNE  

Jeśli ktoś pragnie oficjalnie należeć do naszej parafii, 

powinien się zapisać – można to uczynić telefonicznie lub przez 

email.  Rejestracja jest konieczna, gdyż nasze parafie nie mają 

określonego terytorium, lecz obejmują chcących do nich należeć. 

 



  

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

23. V. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am Dziękczynna w intencji kard. G. Pell  - Danuta  

   5:30 pm † Michała Ilincki i rodziców obu stron -Rodzina 
 
24. V. NIEDZIELA * SUNDAY Wniebowstąpienie Pańskie 

  8:30 am  Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 

 10:00 am (Live) † Rodziców obu stron  – Krystyna i Zbyszek Kasowski 

 11:30 am   For † Józef Kazimowicz  - Żona z dziećmi 
 
25. V. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm  † Zofię Działo - Mąż z rodziną 
  

26. V. WTOREK * TUESDAY  

   9:00 am  Dziękczynna z prośbą o Boże bł. z ok. 50 lecia ślubu         - Własna  
 
27. V.  ŚRODA* WEDNESDAY 

6:00 pm  † Staszka Socha - Ela 
 
28. V. CZWARTEK * THURSDAY   

9:00 am † Michała i Katarzyną Kędzierski - Córka z rodziną   
 

29. V. PIĄTEK * FRIDAY   

    6:00 pm O uzdrowienie chorych z choroby koronawirus  - Teresa 
 
30. V. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am † Zofię i Józefa Blakiewicz  - Córka  

   5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
 
31. V. NIEDZIELA * SUNDAY Zesłanie Ducha św. 

  8:30 am  † Anasatazję, Annę i Mariana Jasinski - Rodzina Kubrak 

 10:00 am (Live) † Józefa, Wiesława, Staszka i Irenę Socha  – Wanda 

 11:30 am   For † Stephanie Kabel  - Tracy Rankin and family 

……………………………………………………………………………. 
 

DIRECTIVES FROM BISHOP G. BERGIE 

1. Sunday Mass at the Cathedral are livestreamed  

       on the Diocesan website www.sainted.com 

2.  All Masses with congregation are cancelled until May 30th  

3. Funerals – Grave site service only    

4. Baptisms are canceled until further notice. 

5. Anointing of the sick – designated priest are to 

   anoint gravely ill and dying patients in hospitals 

6. Spiritual Communion: 

Catholics are reminded that during this extraordinary time, they are 

dispenses from their obligation to attend Sunday Mass.  People are 

encouraged to make an Act of Spiritual Communion with the following 

prayer: 

My Jesus 

I believe that You 

Are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

And I desire to receive You 

Into my soul. 

Since I cannot at this time moment 

Receive You sacramentally 

Come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if 

You were already there and 

unite myself wholly to You. 

Never permit me to be 

Separated from you 

Amen 

 

 
 

 

 

 

   

 
 

   
INFORMATION FROM OUR PASTOR FR. 

ANTONI DEGUTIS 

 

Fr. Antoni is celebrating Masses every day in the 

intentions that are reserved by Parishioners and are 

posted in our bulletin on the parish website. Masses 

celebrated by Fr. Antoni are livestreamed on 

YouTube, facebook and churche’s website. 

www.ourladyohphchurch.ca (in Polish). 
 

 

 

http://www.sainted.com/
http://www.ourladyohphchurch.ca/

