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29 KWIETNIA – ŚW. KATARZYNY ZE SIENY  

Kościół katolicki wspomina  św. Katarzynę ze Sieny (1347-80), mistyczkę i 

stygmatyczkę, doktora Kościoła i patronkę Europy. Choć była niepiśmienna, 

utrzymywała kontakty z najwybitniejszymi ludźmi swojej epoki. 

Przyczyniła się znacząco do odnowy moralnej XIV-wiecznej Europy i 

odbudowania autorytetu Kościoła. 
 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Katarzyny ze Sieny: 

Święta Katarzyno, mężna kobieto, wyproś nam łaskę odnalezienia drogi, 

która prowadzi nas ponad wody grzechu, rozpaczy, zniechęcenia i 

beznadziei, do Mostu, którym jest Pan Jezus, Odkupiciel człowieka. Mężna 

św. Katarzyno, wypraszaj nam łaskę duchowego rozeznawania dróg życia i 

dróg śmierci. Obyśmy podjęli codzienny trud nawrócenia. Ty jesteś 

przykładem umiłowania Jezusa Chrystusa w Kościele Katolickim, który 

zachowuje cały depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów. Prośmy 

Boga, byśmy z pokorą, jak św. Katarzyna, dostrzegając grzechy ludzi 

Kościoła, duchownych i świeckich, z tym większą gorliwością modlili się o 

ich świętość. 
 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

Skoro nie możemy się gromadzić, zachęcamy Parafian do odmawiania lub 

śpiewania Nabożeństw Majowych w domach lub przy Grocie.  
 

SAKRAMENT POKUTY/SPOWIEDŻ SW. 

W razie takiej potrzeby, można się skontaktować O. Proboszczem. 
  

MSZE ŚWIĘTE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH DO 30 MAJA 

Msze św. są udostępnione na żywo na You Tube (link na website i facebook)  

o godz. 9:00 rano w dni powszednie oraz o godz. 10 rano w niedziele. Każda 

z tych Mszy św. powszednich i niedzielnych, odprawiona jest według 

intencji zamówionych przez wiernych, które są wpisane w biuletynie.  
 
BIULETYN PARAFIALNY NA WEBSITE www.ourladyofphchurch.ca 

Prosimy parafian  aby udostępniali biuletyn dla tych parafian, którzy nie 

posługują się internetem. Biuletyny są także w polskich sklepach na Facer . 
 
INFORMACJE OD BISKUPA G. BERGIE 

Komunia duchowa: katolikom przypomina się, że w tym niezwykłym  

czasie zwolnieni są (dyspensa) od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej 

Mszy św. Zachęca się natomiast do czynienia 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. 
 

INTENCJE MSZALNE 

Jeśli parafianie mają życzenie zamówić intencje mszalne za swoich bliskich, 

mogą to uczynić przez telefon (zostawić wiadomość) lub email  lub 

skontaktować się z O. Proboszczem i zostaną przyjęte i potwierdzone 
 

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 zostały wysłane pocztą lub doręczone osobiście 

do O. Proboszcza  w ubiegłym tygodniu:  

Sunday offering $590 Share Lent $30 Easter $ 520 Reno $202  

Bóg zapłać za waszą troskę i modlitwę. Niech wam Bóg błogosławi a 

MBNP ma w swej opiece w tych trudnych chwilach. 

 

 
 

Zostań z nami, Panie 

 

 
 
 

          Czytania: 

 I - Dz 2,14.22-33 

 II – P 1,17-21 

Ewangelia  Łk 24,13-35 

 

 

Nasuwają się pytania: dlaczego nasze oczy nie 

otwierają się i nie rozpoznajemy Jezusa, gdy 

gromadzimy się w niedzielę na Mszy św., a nasze 

serca nie pałają, gdy słuchamy Pisma świętego?  

Dlaczego wracamy do domów z sercem równie 

ciężkim jak przed przyjściem do kościoła?  

Można odpowiedzieć, że nie rozpoznajemy Pana 

przy łamaniu chleba, ponieważ nie dzielimy się 

nim z braćmi.  Przypatrzmy się lepiej 

doświadczeniu obu uczniów.  Jest pewien 

szczegół, który nam umknął.  Uczniowie zaprosili 

Go do stołu, by dzielił z nimi chleb, mimo że 

wówczas nie wiedzieli, iż idzie obok nich Jezus.  

Ugościli Go w skromnym domu przejęci losem 

strudzonego drogą pielgrzyma, gdyż miało się ku 

wieczorowi i dzień już się nachylił”.  To 

gościnność przysposobiła ich serca do 

rozpoznania Jezusa.  Musimy więc i my w 

naszym życiu starać się łamać chleb, to znaczy 

dzielić się radością, poświęcać innym naszą 

uwagę oraz przebaczać.  Jeśli zdarzy się nam 

spotkać brata będącego w potrzebie, głodnego, to 

musimy podzielić się z nim także chlebem 

materialnym.  Może wtedy Pan znajdzie 

upodobanie w naszych zgromadzeniach. 

 

 

 

  Raniero Cantalamessa 

 

 

 
 

   
 

ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI: Stanisław Machaj 

Wieczny odpoczynek racz mu da Panie … 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

25. IV. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am  † Rodziców Mariana i Julię Wojciechowski  - Córka z rodziną  

6:00 pm  † Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
 
26. IV. NIEDZIELA * SUNDAY  

  8:30 am  † Bolesława Siudowskiego - Rodzina 

 10:00 am (Live) O zdrowie i Bł. Boże dla Krystyny i Zbyszka  - Własna 

 11:30 am   For † George Parkitny - Żona z rodziną 
 
27. IV. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm  † Marię Snazyk   - Przyjaciółki 
  

28. IV. WTOREK * TUESDAY  

   9:00 am † Janusza Bucko  - Żona 
 
29. IV.  ŚRODA* WEDNESDAY Sw. Katarzyny ze Sieny 

 6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy 

 6:30 pm † Krzysztofa Kozras (1 rocz.)                           – Grzażyna z  rodziną 
 

30. IV. CZWARTEK * THURSDAY   

9:00 am  † Zdzisława Żuk i Jana Hyży  - Rodzina   
 

01. V. PIĄTEK * FRIDAY   

    6:00 pm O usunięcie koronawirusa - Teresa 
 
02. V. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am  † Marię Ciężczyk  - Córka z rodziną  

6:00 pm  † Z rodziny Motyl - Rodzina Bobowski 
 
03. V. NIEDZIELA * SUNDAY  

  8:30 am  † Helenę Wierzeń (3 rocz.) - Rodzina 

 10:00 am (Live) W intencji Ojczyzny  - Sotwarzyszenie Polsko-Kanadyjskie 

 11:30 am   For † John & Genowefa Nowacji - Children and Family 

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

Fr. Antoni is celebrating Masses every day in the intentions that are reserved 

by Parishioners and are posted in our bulletin on the parish website. Masses 

celebrated by Fr. Antoni are livestreamed on YouTube, facebook and 

churche’s website. www.ourladyohphchurch.ca (in Polish language). 
 

MASS INTENTIONS 

If anyone would like to reserve a mass intention for their loved ones, please 

call the parish office and leave a message if no one answers.  There are 

availability starting from June during weekly Masses.      
 
PARISH WEEKLY BULLETIN IS POSTED ON OUR WEBSITE 

www.ourladyofphchurch.ca  and is available in store on Facer St.  

 St. Josephs Bakery and and Polonez.   Please forward this information 

to  your friends and family, that are not able to get it. 
 
PARISH OFFICE IS CLOSED until further notice 

For important maters please call the Pastor. 905-937-4230. 
 

APRIL 29 – Saint Catherine of Siena Prayer  
 
Holy Spirit, come into my heart; 

draw it to Thee by Thy power, O my God, 

and grant me charity with filial fear. 

Preserve me, O beautiful love, from every evil thought; warm me, 

inflame me with Thy dear love, and every pain will seem light to me. 

My Father, my sweet Lord, help me in all my actions. 

Jesus, love, Jesus, love. Amen. 

 

 

FURTHER DIRECTIVES EFFECTIVE 

IMMEDIATELY FROM BISHOP G. BERGIE 

 

1. Sunday Mass at the Cathedral are livestreamed  

on the Diocesan website www.sainted.com 

2. All Masses with congregation are cancelled  

                       untill May 30th  

3. Funerals – Grave site service only    

4. Baptisms are canceled until further notice. 

5. Anointing of the sick – designated priest are to 

   anoint gravely ill and dying patients in hospitals 

6. Spiritual Communion: 

Catholics are reminded that during this extraordinary 

time, they are dispenses from their obligation to 

attend Sunday Mass.  People are encouraged to make 

an Act of Spiritual Communion with the following 

prayer: 

My Jesus 

I believe that You 

Are 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 moment 

Receive You sacramentally 

Come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if 

You were already there and 

unite myself wholly to You. 

Never permit me to be 

Separated from you 

Amen 

 

Live Streaming Masses around the Diocese 
of St. Catharines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

April 26, 2020 
 

THIRD SUNDAY  

OF   E A S T E R 
 

 

   

WE PRAY FOR THE PEOPLE 

OF NOVA SCOTIA 
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