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RÓŻANIEC W NASZYM KOŚCIELE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

w poniedziałki, środy i piątki o godz. 6:00 pm. Zapraszamy! 
 

Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym - Odmawiajmy wytrwale Rożaniec we 

wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych 

wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy 

nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł 

i zmartwychwstał.Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i 

uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z 

wymaganiami wiary chrześcijańskiej. 
 

4 PAŹDZIERNIKA – DRUGA KOLEKTA DIECEZJALNA NA 

PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA (ZALEGŁA) - Ojciec Święty 

tymi ofiarami wspiera ubogich III Świata oraz tereny misyjne bez finansowego 

zaplecza. Koperty będą wręczane dzisiaj po Mszach.  
 
MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO NA YOU TUBE w 

niedziele o godz. 10:00 rano będą w dalszym ciągu dostępne przez parafialny 

website www.ourladyofphchurch.ca. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy z 

przyczyn zagrożenia COVID nie mogą przyjść do kościoła.  
 
BIURO PARAFIALNE JEST CZYNNE w czwartki i w piątki aż do 

odwołania.  Załatwianie spraw w biurze po wcześniejszym umówieniu przez 

telefon lub email.  
 
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID – W dalszym ciągu 

obowiązuje nas przestrzeganie zaleceń i restrykcji wydanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. Dlatego zaleca się: jeśli czujemy się źle lub mamy 

symptomy wskazujące na COVID-19 proszę nie przychodzić do 

kościoła;  dezynfekujemy ręce przy wejściu i wyjściu z kościoła.  W 

dalszym ciągu obowiązuje noszenie maseczek; zachowujemy odstęp 2 

metrów, jednak osoby z tego samego domu mogą siedzieć obok siebie bez 

dystansowania się. We wszystkich sprawach porządkowych respektujemy 

polecenia woluntariuszy. Modlimy się tylko w ławkach – do obrazu możemy 

podejść żeby zapalić świecę, a na modlitwę wracamy do ławki. Nie 

dotykamy figur i obrazów. Dzieci cały czas mają być przy rodzicach; w 

kościele zachowujemy się stosownie. PROSIMY O ZACHOWANIE 

ROZSĄDKU I TROSKĘ O MIEJSCE ŚWIĘTE I LUDZI KTÓRZY DO 

TEGO MIEJSCA PRZYCHODZĄ. 
 
PROŚBA DO SŁUŻB PORZĄDKOWYCH POMAGAJĄCYCH W 
NIEDZIELĘ W KOŚCIELE – pamiętajmy, że w czasie COVID obowiązuje 
zakaz wykładania w miejscu publicznym materiałow drukowanych itp. 
Dlatego zwracam się z prośbą aby biuletyny oraz koperty na drugą składkę nie 
były wykładane na zewnątrz, tylko były osobiście wręczane każdej osobie.  
 
 
PROŚBA DO PARAFIAN - prosimy, aby nie przynosić do kościoła żadnych 
dewocjonaliów (obrazów, książek religijnych i innych artykułów). Jest to 
zalecenie Ministerstwa Zdrowia. Przypominamy także, że kościół nie jest 
miejscem przechowywania nieaktualnych i starych, zbędnych w domu 
przedmiotów. Dziękujemy za zrozumienie. 
 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ZAPRASZA 

Canadian Polish Society, 43 Facer St. St. Catharines. 

Food Sale, October 4 -2020 from 11am-2pm   

Zebranie Ogólne członków CPS, odbędzie się 18 October 2020 

Ze względu na istniejącą sytuację COVID-19 CPS uprzejmie prosi, o nie 

przynoszenie żadnych donacji w postaci książek i nie pozostawianie pod 

drzwiami siedziby CPS.   
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS -  

Sept. 20 – Sunday $2395; Reno. $750; Votive $130; Good Friday $20. 

 

If you wish to continue supporting the parish financially, you can drop 

your envelope at the parish office or mail it to us. 

 
 

 
 

  

Zbawienie i wolność. 

 

 
 

Czytania: 

     I –  Ez 18,25-28 

    II –  Flp 2,1-11 

 Ewangelia           Mt 21,28-32 

 
 Dzisiejszym tematem jest osobista 
odpowiedzialność za zbawienie.  Nasze 
zbawienie jest bezinteresownym dziełem lub 
darem Boga dla człowieka. Lecz – oto dzisiejsze 
przesłanie – jest ono w równym stopniu owocem 
naszej współpracy i naszej wolności.  Ten, który 
cię stworzył bez ciebie – powiada św. Augustyn 
– nie może cię jednak zbawić bez twojej 
pomocy.  Znakiem tej wolności człowieka jest 
możliwość nawrócenia się, odrzucenia zła na 
rzecz dobra, stania się dobrym, ale również 
możliwość zdeprawowania się, stania się 
wyrzutkiem.  Nikt więc nie jest bezpowrotnie 
przypisany do stylu życia, jaki prowadził.  
 Prawdę tę ilustrują, z jednej strony Ezechiel, 
z drugiej Jezus.  Prorok czyni to biorąc pod 
uwagę sytuację sobie współczesnych, prostując 
zniekształcone i fatalistyczne idee o grzechu i 
zbawieniu.  W miejscu swego wygnania wciąż 
powtarzają:  Nasi ojcowie jedli zielone 
winogrona, a nam, ich synom, ścierpły zęby, 
czyli ojcowie nasi zgrzeszyli, a my ponosimy 
tego konsekwencje. 
 Prorok z wielką mocą przeciwstawia się 
takiemu myśleniu:  „Bóg nie karze synów za 
winy ojców  czy ojców za grzechy synów” (Ez 
18,20).  Każdy może się zbawić, jeżeli tylko tego 
chce. 
 Znakiem tego jest Boże przebaczenie, 
zawsze i hojnie udzielane każdemu, kto 
postanawia porzucić drogę zła, i nawróci się do 
Boga z całego serca. 
 

 

 
 

 
Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
 
26. IX. SOBOTA/ SATURDAY  

   9:00 am  † Piotra i Czesławę Ziarno - Siostra Bronia 

   5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych – OMI 
      
27. IX. NIEDZIELA/ SUNDAY  

   8:30 am Dziękczynna w 45 rocz. Ślubu Barbary i  

                 Józefa Kułacz - Dzieci 

 10:00 am  (Live) † Marię, Jana i Mikołaja - Jenny i Jack 

 11:30 am † Parents of both sides and brothers - 

                    Kazimowicz family 
 
28. IX. PONIEDZIAŁEK /MONDAY  

 6:00 pm  O świętość dla Grażyny z ok. Urodzin – Mama  
  

29. IX. WTOREK /TUESDAY   

   9:00 am † Jana i Wandę Wierzcholski - Synowa z 

rodziną  

 
30. IX.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do MBNP 

   6:30 pm W intencji rodziny Ezman o powrót do Boga  - Koleżanka 
  
01. X. CZWARTEK/THURSDAY Św. Teresy od dzieciątka Jezus 

    9:00 am † Mariana i Julię Wojciechowski - Córka z rodziną  
 
02. X.  PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA/FIRST FRIDAY 

    5:00 pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź św. 

    6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

    6:30 pm O Boże bł. dla rodzeństwa z rodzinami – Siostra 
 
03. X. SOBOTA/ SATURDAY  

    9:00 am  † Zofię Blakiewicz - Córka 

    5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych – OMI 
      
04. X. NIEDZIELA/ SUNDAY  

    8:30 am † Siostrę Alicję Lasoń - Rodz. Kułacz 

  10:00 am (Live) † Irenę, Staszka, Józefa i Wiesława Socha - Rodzina 

  11:30 am † Helenę Furman - Children and grandchildren 

……………………………………………………………………… 
 
OCTOBER 4 - POPE'S PASTORAL WORK COLLECTION 

Rescheduled from May. Based on recognition of needs, His Holiness Francis 

sends the income to most needy people living in Third World countries and to 

Mission fields without financial resources. Special Envelopes will be given 

out today after Masses. 
 
PARISH OFFICE IS OPEN ON THURSDAYS AND FRIDAYS - please 

call the parish office for appointment before coming. Mass intentions can be 

ordered by phone or email and dates will be confirmed. Donations can be 

given during Sunday collections or by mail. 
 
NEW WAYS OF DISTRIBUTING BULLETINS AND ENVELOPES - 

we ask the USHERS to continue handing out bulletins and envelopes for 

Special Collection to parishioners after the Masses.When finished,  the 

remaining bulletins and envelopes are to be left inside the cabinet until the end 

of the next Mass. This is the COVID directive. 
 
COVID-19 UPDATE  - Dear Parishioners and Friends We would like to take 

this opportunity to thank a number of parishioners who have helped during 

this pandemic. Our regular cleaning crew has spent countless hours cleaning 

the church and making sure that it is well sanitized. Also a very big thank you 

to our volunteers who have been greeting you at the door of the church. They 

are the ones who make sure that you have your hands sanitized  and wear 

masks. We appreciate their help and your cooperation. This has not been easy 

for any of us.  
 
MASS INTENTIONS - Did you know, Catholics can “offer” Mass? We do 

so for multiple reasons such as in thanksgiving, for another person (such as a 

birthday or graduation) or as is most common, for the repose (peace) of the 

soul of someone who has died. By offering a Mass, we are reminded of the 

many blessings that flow from the Mass itself. For example, God blesses us 

with successes and strengthens us in time of challenge. If you would like to 

offer a mass intention, please contact the office. 
 
SMILE UP -"A woman had bought a new dress which was very expensive. 

Her husband asked why she had been so extravagant. She replied, "The Devil 

made me do it." "Well," the husband asked, "Why didn't you say 'Get behind 

me Satan!'" "I did," explained the wife, "But he said it looked as good in back 

as it”. 

   

 


