25. IV. 2021 ROK „B”– NR. 17,18
CZWARTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA

„Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska”
Czytania:

I - Dz 4,8-12
II – 1J3,1-2
Ewangelia J10,11-18

We wszystkich trzech cyklach liturgicznych
czwarta niedziela Wielkanocy jest zdominowana przez
postać Chrystusa Dobrego Pasterza; jest to po prostu „
Niedziela Dobrego Pasterza”.
Podnoszące na duchu jest przesłanie płynące z liturgii
słowa: Pan jest naszym Pasterzem , kogóż mielibyśmy
się lękać?
Aby zrozumieć , od kogo Jezus chce się odróżnić
, kiedy mówi, zachęcając do polemiki: Ja jestem dobrym
Pasterzem oraz wszyscy , którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami(J10,8), należy wyjść od
tekstu proroka Ezachiela o pasterzach Izraela, do
którego z całą pewnością odwołuje się Jezus. Świat
starożytny pełen był pasterzy : pasterzy prawdziwych ,
którzy sprawili , iż zajęcie to stawało się tak znane i
ważne; pasterzami nazwano też przywódców, królów i
kapłanów. Ale co kryło się pod tym tytułem? Mówi o
tym właśnie prorok Ezechiel w twardej mowie
oskarżycielskiej przeciwko przywódcom politycznym i
religijnym narodu wybranego (przeciwko pasterzom
Izraela): Biada pasterzom Izraela , którzy sami siebie
pasą.
Czyż pasterze nie powinni paść owiec?
Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną,
zabiliście tłuste zwierzęta., Jednakże owiec nie
paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej
nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej
nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie
odszukaliście , a z przemocą i okrucieństwem
obchodziliście się z nimi. Rozproszyły owce moje, bo
nie miały pasterza i stały się żarem wszelkiego dzikiego
zwierza. Rozproszyły się (Ez 34, 2-5).
Raniero Cantalamessa

DZISIEJSZA NIEDZIELA NAZYWANA JEST NIEDZIELĄ
DOBREGO PASTERZA - Rozpoczynamy nią tydzień modlitw
o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej
wspólnoty parafialnej. Poniżej tekst modlitwy
Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna
Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która
zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj
Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty
kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej
odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.
Św. Jan Paweł II

WKRÓTCE MAJ - miesiąc szczególnej
modlitwy
zanoszonej
przez
przyczynę
Maryi. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa
majowe w środy i piątki o godz. 18:00 po których
sprawowana będzie Msza Św. Tych, którzy z
wiadomych względów (restrykcje) nie mogą
uczestniczyć w modlitwie w świątyni zachęcam do
prywatnej modlitwy w swoich domach a także do
łączenia się z naszą parafią online.
3 MAJA – OBCHODZIMY 230 ROCZNICĘ UCHWALENIA
KONSTYTUCJI ORAZ UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ
POLSKI - Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii,
polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Ona od ponad 600 lat w
swym obrazie „Jasnej broni Częstochowy" i całej Polsce wyprasza wiarę,
jednoczy ją i prowadzi do swego Syna. W duchu aktu oddania naszych
dziadów i ojców także my powierzamy Jej wszystkie trudne sprawy,
codzienne problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej
Ojczyzny. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych
momentach naszej historii. Niech więc sławi Ją nasza pieśń, niech otacza
ją nasza modlitwa i miłość, byśmy wierni Bogu i Kościołowi, stali się
znakiem Chrystusa wśród narodów
CIĄGLE OBOWIĄZUJĄ NAS OGRANICZENIA COVID AŻ
DO 16 MAJA
1.
10 osób uczestniczy we Mszach św.: W niedziele: ksiądz i
lektor plus 8 osób. Podczas Tygodnia: ksiądz i 9 osób.
2.
Osoby, które mają zamówione intencje w poszczególne dni mają
pierwszeństwo w uczestniczeniu we Mszy św. – wymagane jest
potwierdzenie telefoniczne we wtorek. Jeśli nie zostanie dokonane
wcześniejsze potwierdzenie obecności miejsce(a) zostaną zwolnione dla
innych osób.
3. Śluby, Pogrzeby i Chrzty św. (bez Mszy św.) są ograniczone do 10 osób
4. Wszystkie Msze św. są transmitowane z naszego kościoła online –aby
się dołączyć do Mszy Św. idź do www.ourladyofphchurch.ca, a następnie
Kliknij aby Oglądać.
5. Przypominamy że dyspensa od uczestniczenia we Mszy Św, w
Niedziele i Święta oraz przyjmowanie Komunii Św. duchowej, której
udzielił Biskup Gerard Bergie 16 Marca, 2020 jest w dalszym ciągu
aktualna
REJESTRACJA - Na Msze Św. tylko telefonicznie. Zachęca się do
uczestniczenia we Mszy Św. on line.
MODLITWA PRZYJĘCIA KOMUNII DUCHOWEJ - Mój Jezus
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.
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA - Święty Michale
Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg
pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę
wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na
zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen
SKŁADANIE OFIAR - Dziękujemy wszystkim, którzy w tych
trudnych czasach swoją ofiarą wspomagają utrzymanie parafii –
również za ofiary przynoszone do biura parafialnego. Przypominam
że każda parafia utrzymuje się wyłącznie z ofiar składanych przez
parafian. Za każdy dar serca niech dobry Bóg wynagrodzi.

02. V. NIEDZIELA / SUNDAY
8:30 am + Helenę Wiżeń - Rodzina
10:00 am W Intencji Ojczyzny – Stowarzysz. Polsko-Kanadyjskie
11:30 am (eng.) + For Parishioners living and deceased
- O zdrowie dla Marii i personelu szpitala za dobrą opiekę - Własna
04. V. WTOREK /TUESDAY
9:00 am + Janusza Bućko (11 rocz) – Żona z rodziną
05. V. ŚRODA/ WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo Majowe/May Devotion in Polish
6:30 pm + Syna Marisza Majerskiego – Rodzice
06. V. CZWARTEK/THURSDAY
9:00 am + Janka Hyży (2 rocz) – Siostra Barbara
07. V. PIĄTEK / FRIDAY Pierwszy Piątek Miesiąca
5:00 pm Adoracja Najświętszego Sakramentu
6:00 pm Nabożeństwo Majowe
6:30 pm + Jana, Marię i Mikołaja – Jenny i Jack
08. V. SOBOTA/ SATURDAY
9:00 am + Halinę Nowak – Córka Liz
5:30 pm + Stanisława Czarnockiego - Córka
09. IV. NIEDZIELA / SUNDAY
8:30 am + Anielę Tkaczyk – Córka Czesia
10:00 am + Genowefę Graboń – Rodzina Lipiec
- Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI
11:30 am (eng.) + Mothers of both sides – Janina Parkitny

THE MONTH OF MAY - is the "month which the piety of the faithful
has especially dedicated to Our Blessed Lady," and it is the occasion for a
"moving tribute of faith and love which Catholics in every part of the
world [pay] to the Queen of Heaven. During this month Christians, both
in church and in the privacy of the home, offer up to Mary from their hearts
an especially fervent and loving homage of prayer and veneration. In this
month, too, the benefits of God's mercy come down to us from her throne
in greater abundance" (Paul VI: Encyclical on the Month of May, no. 1).

INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS
24. IV. SOBOTA/ SATURDAY
5:30 pm - Za Parafian żyjących i zmarłych
+ Tolę i Stanisława Markut – KPK Ok. Niagara
25. IV. NIEDZIELA / SUNDAY
8:30 am + Bolesława Siudowskiego - Rodzina
10:00 am + Edwarda Sanockiego – Syn z rodziną
11:30 am (eng.) + George Parkitny – Wife and Family
27. IV. WTOREK /TUESDAY
9:00 am+ Zdzisława Zuk (2 rocz.) - Żona z rodziną
28. IV. ŚRODA/ WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
6:30 pm + Janusza Bućko - Żona
29. IV. CZWARTEK/HOLY /THURSDAY
9:00 am Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Marii i Alana Northeast
- Rodzina
30. IV. PIĄTEK / FRIDAY
6:00 pm O zdrowie i bł. Boże dla Ani i Benedykta Biesaga
- Halina
01. V. SOBOTA/ SATURDAY
9:00 am + Dusze w czyśćcu cierpiące – Pewna Osoba
5:30 pm + Michała Ilnickiego i rodziców z obu stron - Rodzina

COVID RESTRICTIONS untill May 16th - Churches are permitted to
remain open with a maximum capacity of 10 people. The 10 person
capacity includes all involved in ministry (priest, lector).
AN ACT OF 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
SUNDAY DONATIONS - We continue to encourage your financial
support for the parish during these difficult times as our monthly bills do
continue to come in. Your donations can be made through mail or by
dropping an envelope off at the church or at the parish office.
BÓG

ZAPŁAĆ

ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR
OFFERINGS
April 11 Sunday - $2,166; Reno.$270;
Share Easter $675; Good Friday $75
April 18 Sunday - $2,571; Reno.$340;
Easter $145;

