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  DRODZY PARAFIANIE 

Obecny czas zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19, który wszyscy przeżywamy, nie jest łatwy. 

Każdy z nas przeżywa to na swój sposób. Tak się stało, że w tym czasie przeżywamy Wielki Post i 

przygotowujemy się do Świat Wielkanocnych, aby je obchodzić w swoich rodzinach z najbliższymi. 

Niestety, ale te Święta będą inne niż co roku. Nie będziemy mogli uczestniczyć w Niedzieli Palmowej, 

Triduum Paschalnym oraz Mszy Świętej w WIELKANOC. Nie będzie też Spowiedzi św. ogólnej 

zaplanowanej. W nagłych wypadkach proszę o kontakt z proboszczem. Nie smućmy się-Pan Bóg jest i 

będzie z nami! 

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. 

Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. 

Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. W tym czasie zagrożenia epidemicznego 

zachęcamy do modlitwy w intencji chorych oraz wszystkich służb, które chronią społeczeństwo 

przed rozprzestrzenianiem się wirusa. 

W związku z wprowadzeniem w Kanadzie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stosując się do 

zarządzenia Biskupa Gerarda Bergie z dnia 17 Marca 2020 roku informujemy, iż w trosce o zdrowie 

wiernych odwołujemy zaplanowane w okresie Wielkiego Postu: wszystkie Msze święte oraz Nabożeństwa 

Dróg Krzyżowych i Gorzkich Żali aż do odwołania. 

Sakramenty święte takie jak:  

CHRZEST, BIERZMOWANIE, KOMUNIA ŚWIĘTA  

Zostają przesunięte na późniejszy termin. 

Natomiast Śluby odprawione będą według przyjętych dat w mniejszym gronie. 

Sakrament Namaszczenia chorych będzie udzielony po konsultacji z Proboszczem. 

Pogrzeby będą (tylko pochówek na cmentarzu) w gronie najbliższych, natomiast msza św. żałobna 

zostanie odprawiona w późniejszym terminie. 

Nie będzie natomiast modlitw w domu pogrzebowym ani w kościele. 

Gorąca prośba do wszystkich wiernych: 

Wesprzyjmy nasz kościół ofiarami gdyż rachunki trzeba płacić…..(czeki można wysyłać pocztą) 

Msze święte można oglądać i w nich uczestniczyć poprzez TV lub Internet. Ks. Biskup udzielił dyspensy. 

Ja natomiast jako wasz proboszcz wszystkie Msze święte odprawiam w domowej kaplicy wg dat 

przyjętych intencji. W tym czasie Biuro Parafialne będzie zamknięte, można dzwonić do proboszcza w 

nagłych wypadkach. Informacje będą w biuletynie parafialnym na bieżąco. Prosimy, aby sprawdzać nasz 

parafialny Website : www.ourladyofphchurch.ca Tel: 905-937-4230 

 

Szczęść Boże,  

 

O. Antoni Degutis,omi 

Proboszcz  
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