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UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚW.

Charyzmaty i sakramenty –
Pięćdziesiątnica, która trwa

Najserdeczniejsze Życzenia urodzinowe!

Z okazji nadchodzących urodzin i imienin (13 czerwiec) naszego O.
Proboszcza, życzymy, aby Bóg obdarzył Ojca Antoniego zdrowiem i
obfitością łask w każdym dniu pracy duszpasterskiej, a Matka Boska
Nieustającej Pomocy nigdy nie przestawała wspierać, pocieszać i
dodawać odwagi w trudnych chwilach.

DZISIAJ - DRUGA KOLEKTA DIECEZJALNA
Ofiary z tej kolekty przeznaczone są na kształcenie księży naszej diecezji.
Bóg zapłać za ofiary dziś złożone.
DZISIAJ - DOROCZNA PIELGRZYMKA
DO CMENTARZA BŁĘKITNEJ ARMII HALLERA
Prezes i Zarząd KPK Okręgu Niagara uprzejmie zapraszają całą Polonie
na w Niagara-on-the-Lake. Zbiórka o godz. 12:00 w południe. Osobom
starszym radzimy zabrać ze sobą turystyczne krzesełka i parasole.
10-14 - CZERWCA - OBLACKIE DNI SKUPIENIA
W dniach od 10 do 14 czerwca Księża Oblaci uczestniczyć będą w
dorocznym spotkaniu Dni Skupienia. Nasz O. Proboszcz też weźmie udział.
W tych dniach w naszym kościele nie będzie Mszy św.
Prosimy o modlitwy w intencji Ojców Oblatów, aby te dni skupienia
wzmocniły ich gorliwość w służeniu Bogu i ludziom.

Czytania:
I - Dz 2,1-11
II – Kor 12,3b-7,12-13
Ewangelia – J 20,19-23
Po Soborze Watykańskim II w całym
Kościele katolickim uwidocznił się wielki znak
– ponowne odkrycie charyzmatów. I nie chodzi
tu tylko o tak zwany ruch charyzmatyczny;
prawie wszystkie ruchy odnowy powstające tu i
tam w Kościele katolickim i innych wyznaniach
chrześcijańskich łączy ponowne odkrycie
charyzmatów. Dzięki nim lud chrześcijański
odzyskuje swoją spontaniczność, kreatywność,
moc świadectwa, która jest typowym znakiem
działania Bożego Ducha: Gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami (Dz 1,8)
Jest to chyba najpiękniejsza nadzieja na
przyszłość dla Kościoła, przede wszystkim
dlatego, iż – w odróżnieniu od podobnych
ruchów odnowy w przeszłości – obecny ruch
odnowy nie narodził się przeciw Kościołowi,
lecz z głębokiej miłości do Kościoła i jego
hierarchii.

Raniero Cantalamessa

16 CZERWCA – OBCHODZIMY 30-TĄ ROCZ. ŚWIĘCEŃ
KAPŁAŃSKICH O. PROBOSZCZA ANTONIEGO DEGUTIS,OMI
Msza św. dziękczynna o godz. 10:00 am. Bankiet w Sali parafialnej o
godz. 4:00 pm. Zarazerwowane bilety są do odbioru dzisiaj po Mszach
św. w przedsionku kościoła przy drzwiach. Zostało tylko kilka biletów do
nabycia. Informacje u p. Malgosi Snazyk 905-934-7808.
19 CZERWCA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA
WAŻNE UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
23 czerwiec – Boże Ciało
30 czerwiec – Odpust Parafialny
WYMIANA POSADZKI W KOŚCIELE
Po spotkaniu z Komitetem Gospodarczym decyzja została podjęta o
wymianie wykładziny podłogowej (carpet) oraz założenie nowych płytek
(vinal) pod ławkami. Ten projekt został potwierdzony przez Komitet do
spraw budowlanych naszej Diecezji oraz Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Firma Bost Tile Ltd rozpocznie prace pod koniec czerwca.
GRUNTOWY REMONT WNĘTRZA NASZEJ KATEDRY
Ks. Biskup Gerard Bergie prosi parafie naszej diecezji o pomoc. Nasza
parafia ma wyznaczoną sumę $9,200. Specjalne koperty są dostępne w
przedsionku kościoła. Ofiarę można złożyć w dowolnym czasie podczas
składki niedzielnej w kościele lub w biurze.
NIAGARA LIFE CENTRE “ CHANGE IS GOOD CAMPAIGN”
Cenrtum Niagara codziennie pomaga osobom starszym i młodszym oraz
rodzinom, którzy są psychicznie załamani i nie potrafią sobie pomóc.
Centrum Niagara prosi nas, abyśmy nie zapomnieli przynieść puszek z
drobną ofiarą w przyszłą niedzielę i dziękje nam za wsółpracę.
LEGION PL. 418 OGŁASZA I ZAPRASZA
1. 23 czerwca o godz 2:30 pm - odbedzie sie prezentacja noweli
pt. Cassino Conquest of the Mountain, przez autora Michaela
Pawlowskiego. Przed prezentacja od 11:30-2:00 oferujemy lunch w cenie
$12.00 ( kotlet z kury, warzywa, ziemniaki) .
2. Kolacje w Legionie, w każdy piątek od 4-7 pm. Zapraszamy!
3. Sprzedaz pierogów i gołąbków , każdego dnia do godz. 2 pm.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS
Last Sunday - $2,488. Votives - $97. Renovations - $270.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
08. VI. SOBOTA* SATURDAY
5:30 pm † Za Parafian żyjących i zmarłych
09. VI. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Z podziękowaniem Bożej opatrzności za łaski
10:00 am O Boże bł. dla rodziny Blakiewicz
11:30 am. For † Józef Kędzierki

- Danuta
- Siostra
-Family

10. VI. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm - No Mass
11. VI. WTOREK * TUESDAY
9:00 am - No Mass
12. VI. ŚRODA * WEDNESDAY
6:30 pm – No Mass
13. VI. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am – No Mass
14. VI. PIĄTEK * FRIDAY
6:00 pm – No Mass
15. VI. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am † Męża i szwargów
5:30 pm † Wiesława, Jana i Wandę Wierzcholski

- Halina
- Marysia

16. VI. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
10:00 am † Józefę i Zenona Kwak
- Córka z rodziną
Dziękczynna z ok. 30-lecia święceń kapłańskich O. Proboszcza - OMI
11:30 am. For † Fathers both sides
- George and Janina
……………………………………………………………………………….
TODAY - SECOND COLLECTION - DIOCESAN NEEDS
This collection will be used to help educate Seminarians and Clergy in our
Diocese. Thank you for your generous giving.
JUNE 10-14 – ANNUAL OBLATE STUDY DAYS
Fr. Antoni, our pastor will take part in the Sudy Days till Friday.
JUNE 16 – OUR PASTOR FR. ANTONI DEGUTIS, OMI WILL
CELEBRATE His 30th ANNIVERSARY TO THE PRIESTHOOD
10:00 am – Eucharistic Celebration in our church.
4:00 pm - Banquet in church hall will take place.
Reserved tickets are available for pick-up today after Masses in church
foyer by the door. Only few tickets are availabe for sale.
JUNE 19 – NEXT GROUP MASS
Intentions are accepted in the parish office.

Niagara Life Centre’s 2019 CHANGE IS GOOD
CAMPAIGN
Every day at Niagara Life Centre, we are visited by
families and individuals who are looking for help
with their stuggles. With your support, Niagara
Life Centre is able to answer that call for help.
Please remember to bring in your containers next
Sunday. Thank you for participation with us in this
important work. Life-giving vhange is good!!

JUNE 23 – CORPUS CHRISTI CELEBRATION /PROCESSION
FLOOR REPLACEMENT IN OUR CHURCH
The Parish Council at the last meeting made a decision to renovate the church
floor with a new carpet and vinal tiles under the church pews.
Bost Tile Ltd. will start the floor replacement at the end of June.
FUND RAISER FOR RESTORATION OF OUR CATHEDRAL
This major work being done includes a complete interior paint resoration,
new paintings on the ceiling, restoration of mosaic floor in the sanctuary,
LED lighting, sound system uprates, high efficiency heating and cooling
and other work. The cost is $1. 2 million. Our Bishop Gerard Bergie is
asking all parishes (44) in our diocese to take part. The goal for our church
is $9,200. Special envelopes for this project are available in church foyer.
You can make your donations at any time.

