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MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE Z UDZIAŁEM WIERNYCH 

Drodzy parafianie pragniemy was poinformować, że od piątku 12 czerwca 

mamy pozwolenie od Biskupa Bergie na udział wiernych we Mszach św.  

Na początek mamy ograniczenie na  30 % pojemności kościoła. Jest to ok. 

100 osób podczas każdej Mszy św. Będziemy się starać utrzymywać 

porządek, według wymogów jakie nam postawiono.  Panowie z posługi 

będą informować was na bieżąco przed wejściem do kościoła. Bardzo 

prosimy o posłuszeństwo i delikatność względem tych osób.  

Tymczasowe zmiany podczas Mszy św.: będąc w kościele: 

   Bez śpiewu w kościele, bez znaku pokoju. 

Pozostań w swojej ławce do Komunii św. (panowie poprowadzą) 

Nie będzie zbierania składki - kosze będą dostępne przy drzwiach  

Po Mszy św. wychodzimy w ciszy utrzymując fizyczny dystans  

Jeśli wystąpią objawy Covid -19 w dniach następujących po spotkaniu na 

Mszy św., prosimy o kontakt z biurem parafialnym oraz z lekarzem. 

Ze względu na ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa starszych i chorych 

Parafian Msze św. będą w dalszym ciągu udostępnione na żywo na You 

Tube (link na website i facebook). www.ourladyofphchurch.ca 
 

WYMAGANIA I INFORMACJE OD BISKUPA G. BERGIE 

Sakrament Chrztu sw.  - możliwy z fizycznym dystansem. 

Śluby możliwy – Msza św. w tym czasie tylko z 10 osobami  

Spowiedż sw. -  tylko w Crying Room ( tylko jedna osoba) 

Pogrzeby – Msza św. w tym czasie tylko z 10 osobami  

Msze żałobne mogą być odprawiane w kościele z wymaganym dystansem. 
 
Komunia duchowa: dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św.  

ze względów zdrowotnych przypomina się, że w tym niezwykłym czasie 

zwolnieni są (dyspensa) od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy 

św.  Nadal zachęca się 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. 
 

KWARTALNIK „OBLACKIE MISJE W ŚWIECIE”  (nowość) 

Do nabycia w biurze parafialnym w poniedziałki – wolne datki na Misje. 
 
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 $1.890 Diocesan $10 Reno. $465  

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za  troskę, modlitwę i ofiary.  

 

 

  

 

„Znak chleba” 
           

 

 

 
 

Czytania: 

I – Pwt 8,2-3.14b-16a 

II – 1 Kor 10,16-17 

Ewangelia  J 6,51-58 

 

 

   

 Chlebem, który Ja dam, jest Moje 

ciało za życie świata.  Chlebem jest więc 

Chrystus.  Cały Chrystus, Jego słowo i Jego 

ciało, a więc Jego Duch.  To wszystko 

jeszcze mocniej realizuje się w sakramencie 

Eucharystii, kiedy to chleb, który 

ofiarujemy jako owoc i wyraz naszej pracy, 

czyli jako znak ofiary z nas samych, zostaje 

przemieniony i oddany nam jako dar 

Chrystusa dla Kościoła.  To wszystko 

odbywa się w znaku, ale jest to 

rzeczywistość, ponieważ sama 

rzeczywistość egzystencjalna i ontologiczna 

chleba – to, czym on jest, i to, co on dla nas 

oznacza – zostaje przemieniona w Ciało 

Chrystusa.  Następuje w ten sposób – aby 

posłużyć się technicznym językiem teologii 

– transsubstancjacja poprzez przemianę. 

 
   

Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

   
 

 
Składamy Najserdeczniejsze Życzenia 

 z okazji 31-tej rocznicy święceń Kapłańskich 
(17.06) naszego O. Proboszcza Antoniego Degutis 

Niech Bóg błogosławi, a Matka Boża Nieustającej 

Pomocy wspiera i pociesza w trudnych chwilach 

pracy duszpasterskiej.  

Dziękujemy O. Antoniemu bardzo serdecznie za  

troskę i wielkie zaanagażowanie w naszej parafii. 
 
 

 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


 
 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

13. VI. SOBOTA* SATURDAY Św. Antoniego z Padwy 

   9:00 am O Boże bł. dla rodziny Miketic -Własna  

   5:30 pm  O Boże bł. i opiekę MB dla proboszcza o. Antoniego - Parafianie 
 
14. VI. NIEDZIELA * SUNDAY Boże Ciało 

  8:30 am  Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI  

 10:00 am (Live) †  Pawła Blaszczak  – Żona i dzieci 

 11:30 am   For † Fathers of both sides and George Parkitny- Janina & family 
 
15. VI. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm  †Męża i szwagrów  - Halina 
  

16. VI. WTOREK * TUESDAY  

   9:00 am O Boże bł. z ok. urodzin Danuty Kalabis  – Legion Maryi 
 
17. VI.  ŚRODA* WEDNESDAY  

 6:00 pm Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

  6:30 pm Zbiorowa Msza św./Group Mass 
 
18. VI. CZWARTEK * THURSDAY   

9:00 am † Za Dusze w czyśccu cierpiące - Emilia Witek  
 

19. VI. PIĄTEK * FRIDAY  Najświętszego Serca Pana Jezusa 

    6:00 pm † Stanisławę i Domnika Zadziłko  - Jola 
 
20. VI. SOBOTA* SATURDAY Niepokalane Serce NMP 

   9:00 am Za Dusze w czyśćcu cierpiące -Emilia Witek  

   5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI  
 
21. VI. NIEDZIELA * SUNDAY  

  8:30 am  Dziękczynna z ok. 30 rocznicy ślubu Ani i Janka Lenkiewicz  

 10:00 am (Live) †  Józefę i Zenona Kwak   – Córka z rodziną 

 11:30 am   For †  Gods blessings for Emily Niemczyk 5th birthday - Parents 

……………………………………………………………………………. 
 
INFORMATION FROM OUR PASTOR FR. ANTONI DEGUTIS 

Dear Parishioners I am very pleased to announce to you, that Masses 

with our congregation start today. We have permission to 30% of 

church capacity. That is about 100 people per each Mass.  The 

livestream Mass in Polish will continue from our church for those 

who are sick and vulnerable.  www.ourladyohphchurch.ca (in Polish). 
 
Temporary changes when you are in church: 

   No singing in church, no sign of peace. 

Remain in your pews until ushered out for communion. 

No collection. Collection baskets provided at the exit door. 

After mass, please exit quietly, maintaining physical distancing.  

If you develop Covid -19 symptoms in the days following your 

attendance at Mass, please phone the parish office, in addition to 

contacting your doctor. 
 
For those who are sick, have a compromised immune system or feel 

uncomfortable returning to church at this time, the dispensation from the 

obligation of Sunday Mass remains during this period of uncertainty. 
 

AN ACT OF SPIRITUAL COMMUNION  

WITH THE FOLLOWING PRAYER 

My Jesus 

I believe that YouAre 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 Receive You sacramentally 

Come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as ifYou were already there and 

unite myself wholly to You.Never permit me to be 

Separated from you.   Amen. 

 

GROUP MASS 

 

1. + Halinę Nowak   – Córka Liz 

2. + Staszka Socha   - Sal Sorrento 

3. + Męża Andrzeja i mamę Cecylię – Danuta 

4. + Stanisława i Weronikę Grzybek – Córka  

5. + Alojzego Włóczka – Danuta z rodziną 

6. + Teresę Wosz  – Danuta 

7. + Zofię i Stanisława Mazurek – Córka z rodziną 

8. + Marię i Józefa Grzegorzak - - Rodzina Iwinski 

9. + Marka Smuga – Mama i siostra 

10. + Dorotę Krynicki – Daniel Wagner 

11. + Marię Macinską (Polska) - Córka 

12. + Stefanię Dul – Córka z dziećmi 

13. + Męża Zdzisława i brata Janka – (1 rocz.) 

14. + Stanisława Lament – Braonisława 

15. + Jacka Kamińskiego – Rodzina Wołowski 

16. + Marka Smuga – Rodzina Wołowski 

17. + Halinę Surman i Teresę Hermaszuk – Siostra 

18. O bł. Boże dla Józefa Łukasiewicz 

19. O zdrowie i bł. Boże dla Wojciecha Nowaka 

(Polska) – Syn Robert z mamą 

20. O zdrowie dla Jesiki – Rodzice 

21. O Boże bł. i zdrowie dla Davida Miketic – Ania 

22. O Bł. Boże i zdrowie dla Teresy Miketic – Ania 

23. O Bł. Boże i zdrowie dla Ennette Miktic – Ania 

24. O Boże bł. i zdrowie dla Amy Miketic     - Ania 

25. O Boże bł i zdrowie dla Terrena Nikkel – Ania 

26. O Boże bł. i zdrowie dla Wandy Nikkel – Ania 

27. O Boże bł. MBNP – dla Malgorzaty i Tadeusza 

 Brat i rodzice 

28. Za grzeszników, którym grozi utrara zbawienia  

- Ania 

     

 

 

 

   

 
 

   
RITES CELEBRATED IN THE CHURCH 

 

Baptisms 

The Baptism of infants and young children are 

celebrated in usual manner with physical distancing. 

Marriage 

Marriages may be celebrated with 10 people present, at 

this time.  The norm for physical distancing pertain to 

all present with the exeption of bride and groom. 

Reconciliation 

Confessions are possible only in the Crying Room. 

Funerals 

Funeral Masses may be celebrated in the church with 

ten people present, at this time. 

Memorial Masses may be celebrated in the church with 

up to 30% capacity. 

 

Since these rittes take place in the church, the 

requirements for preparing  the space, physical 

distancing, the use of music and procedures for 

liturgical ministers as they apply to the particular rite 

are to be observed. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ourladyohphchurch.ca/

