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pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś
Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz
broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej
przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,
abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci – mogli żyć
świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
Amen
BIURO PARAFIALNE JEST CZYNNE TYLKO WE WTORKI I
PIĄTKI. Wszystkie sprawy związane z kancelarią załatwiamy
wyłącznie telefonicznie i mailowo w godzinach urzędowania biura. W
sprawach ważnych prosimy o kontakt z O. Proboszczem.

Ewangelia - Mk 1:12-15
Na samym początku Ewangelii jest – jak
słyszeliśmy – uroczyste i surowe słowo: nawrócenie.
Biblia opowiada historię proroka Jonasza, którego
Bóg posłał, aby głosił nawrócenie w Niniwie,
wielkim i zepsutym mieście. Zanim jednak tam
pójdzie, próbuje uciec za morze, tak bardzo go
przeraża głoszenie nawrócenia w metropolii będącej
u szczytu swej wielkości i beztroski. Podobne
uczucie zniechęcenia odczuwa dziś ten, kto głosi
Ewangelię.
Pokusa jest mocna, zwłaszcza w
obecnych czasach; żyjemy w niespokojnych czasach;
ludzie są owładnięci niewesołym myślami i obawami,
których nawet karnawał na pewno nie był w stanie
rozproszyć. Gdyby to od nas zależało, każdej
niedzieli odczytywalibyśmy czytanie z Księgi
Izajasza, zaczynające się od słów: Pocieszcie,
pocieszcie mój lud – mówi wasz Bóg. Przemawiajcie
do serca tego udręczonego ludu i mówcie mu:
Odwagi, skończyła się twoje niewola. Tymczasem
otwieramy dzisiejszą Ewangelię i cóż tam czytamy?
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Raniero Cantalamessa
ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA - Papież Franciszek ogłosił „Rok
Świętego Józefa” w swoim liście apostolskim „Patris Corde” („Z
sercem ojca”) dla uczczenia 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa
patronem Kościoła Katolickiego. Rok św. Józefa jest obchodzony
od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021. Zawierzenia Kościoła Św.
Józefowi dokonał bł. Pius IX w dniu 8 grudnia 1870 r. Zachęcamy
do modlitwy za Kościół, naszą wspólnotę parafialną i nasze
rodziny poprzez wstawiennictwo świętego Józefa.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA, PATRONA KOŚCIOŁA Do ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością
również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z
Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską twą
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy:
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył
Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, i dopomóż
nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej
Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.
Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia.
Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską

PRZYPOMINAMY ŻE REJESTRACJA NA KAŻDĄ MSZĘ ŚW.
JEST OBOWIĄZKOWA – do odwołania. Rejestracja jest możliwa
tylko przez telefon. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym i
pozostawienie
wiadomości,
która
zostanie
potwierdzona.
Przypominamy także, że jest odpowiedzialnością osoby która ma
zamówioną Mszę św., aby potwierdzić swoją obecność i ilość osób,
najwcześniej jak tylko jest to możliwe. Biuro nie dokonuje
automatycznej rejestracji ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Kościół jest otwarty 30 minut
przed każdą Mszą Św.
GORZKIE ŻALE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU o
godz, 1:00 pm. Zapraszamy do wirtualnego uczestniczenia.
DROGA KRZYŻOWA W KAŻDY PIĄTEK WIELKIEGO POSTU
O godz. 6:00 pm. Zapraszamy do wirtualnego uczestniczenia.
PODZIĘKOWANIE OD COMMUNITY CARE - "Drodzy przyjaciele
Community Care”, dziękujemy Wam za waszą niesamowitą i hojną
ofiarność, która pozwoliła nam osiągnąć zaplanowany cel świątecznej
akcji. Wasza parafia złożyła 720 funtów żywności, która pomogła
najbardziej potrzebującym. Dzięki waszej hojności, możemy
kontynuować naszą misję w nadchodzących tygodniach i miesiącach.
POSZUKUJEMY OSOBĘ DO PRACY W KOŚCIELE – pozycja
gospodarza. Warunki do omówienia w czasie spotkania. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt z biurem.
BÓG ZAPŁAĆ ZA ZŁOŻONE OFIARY /THANK YOU FOR
YOUR OFFERINGS
February 07 Sunday coll.$1,080; Reno.$265; Initial $45.
February 14 Sunday coll.$1,306; Reno.$85; Initial $30
If you wish to continue supporting the parish financially in this
dificulte time, you can drop your envelope at the parish office and
ring the bell or mail it to Our Lady of Perpetual Help.
ODESZEDŁ DO WIECZNOŚCI – Walter Anthony Szarek (82)
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
OJCOWIE PUSTYNI NAUCZAJĄ - Tak, jak pości nasz brzuch, tak
musi pościć i język. Niech się powstrzyma od obmowy, od kłamstwa, od
słów zbytecznych, od obelg, od gniewu, słowem od wszelkich grzechów
popełnianych mową. Podobnie niechaj poszczą i oczy: nie oglądajmy
rzeczy niepotrzebnych, niech też nasz wzrok nie grzeszy swawolą ani się
nie wpatrujmy w nikogo. Podobnie także rękom i nogom zabronić należy
wszelkich złych uczynków. W ten sposób, jak mówi św. Bazyli, pościmy
dla podobania się Bogu, że odwracamy się od wszelkiego zła, które się
dokonuje przez wszystkie, nasze zmysły. W ten sposób dojdziemy, jak
już powiedzieliśmy do świętego dnia Zmartwychwstania odnowieni,
czyści i godni udziału w świętych tajemnicach. Najpierw zaś wyjdziemy
na spotkanie naszego Pana i przyjmiemy Go z palmami i gałązkami
oliwnymi, siedzącego na osiołku i wjeżdżającego do świętego miasta.

26 II. PIĄTEK / FRIDAY
6:00 pm Droga Krzyżowa / The Way of the Cross
6:30 pm + Leokadię Szpilewską – Basia z rodziną
27 II. SOBOTA/ SATURDAY
9:00 am O uzdrowienie Siostrzenicy - Ciocia
5:30 pm + Henryka Zielazowskiego - Maria Trojan z rodziną
28. II. NIEDZIELA/ SUNDAY II Niedziela Wielkiego Postu
8:30 am + Andrzeja, Grażynę, Mariusza i Pawła (14) - Rodzina
10:00 am + Żołnierzy Wyklętych – Związek Narodowy Polski
11:30 am (eng.) For Parishioners living and deceased –OMI
+ Thomas Maliakel – Wife and Children
02. III. WTOREK /TUESDAY
9:00 am + Ks. Józefa Kuca – Danuta Kalabis
03. III. ŚRODA / WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
6:30 pm + Zygmunta i Cecylię Niewęgłowski – Sabina i Celina
z rodziną
04. III. CZWARTEK/THURSDAY
9:00 am + Dusze w czyśćcu cierpiące – Teresa
05. III. PIĄTEK / FRIDAY Pierwszy Piątek Miesiąca
6:00 pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu
6:00 pm Droga Krzyżowa / The Way of the Cross
6:30 pm + Jana, Annę i Władysława - Jenny i Jack
06. III. SOBOTA/ SATURDAY
9:00 am + Dusze w czyśćcu cierpiące - PO
5:30 pm + Stefanię, Kazimierza, Andrzeja Oczkowski – Teresa
Muklewicz z rodziną
07.III. NIEDZIELA/ SUNDAY
8:30 am + Z rodziny Kasowskich – Krystyna i Zbyszek
10:00 am + Anrzeja Kornak – Maria i Mieczysław Loik
11:30 am (eng.) + Son Dariusz Majerski – Parents
…………………………………………………………………..
CHRZEST ŚW./BAPTISM TODAY - Sophie Irena Sokal daughter of Jarek Sokal and Rose Zhou. We welcome you in the
Christian Community and congratulate the parents.
Pope Francis proclaims “Year of St Joseph” - December 8, 2020 –
December 8, 2021 At the conclusion of his Letter Pope Francis adds
another prayer to St Joseph, which he encourages all of us to pray.
NTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS
20. II. SOBOTA/ SATURDAY
5:30 pm + Danutę Motorniuk – Rodzina
21.II. NIEDZIELA/ SUNDAY
8:30 am + Józefa i Leona Borodycz - Rodzina
10:00 am + Juliannę i Mariana Wojciechowski - Rodzina
11:30 am (eng.) + Katarzyna Kędzierski – Basia & family
1:00 pm Gorzkie Żale/Lenten Devotion in Polish
23. II. WTOREK /TUESDAY
9:00 am + Błażeja Michalak – Zofia Irek
24. II. ŚRODA/ WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
6:30 pm + Teresę Opioła – Leokadia Opioła
25. II. CZWARTEK/THURSDAY
9:00 am O Boże bł. dla Rodziny – Teresa Miketic

A PRAYER TO SAINT JOSEPH - Hail, Guardian of the Redeemer,
Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son;
in you Mary placed her trust; with you Christ became man. Blessed
Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life.
Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil.
Amen.
ALL MASSES CAN BE WATCHED THROUGH THE PARISH TV
On Sundays and during the week www.ourladyofphchurch.ca.
REGISTRATION BEFORE EACH MASS - Please call the parish
office to book your attendance for Sunday or during the week.
THANK YOU FROM COMMUNITY CARE - “Thank you for your
incredible and generous donatuin of 720 pounds of food and for the
important role you played in helping us schieve a successful Annual
Christmas Campaign You gave us the ability to make a difference in the
lives of those who need it most and have positioned us well to continue
this support in the weeks and months to come…)
WE ARE LOOKING FOR A PERSON TO WORK IN THE
CHURCH – If you are interested, please contact the parish office.

