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UROCZYSTOŚĆ 

 CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

SERDECZNIE PODZIĘKOWANIE - W tę niedzielę 

kończymy okres Bożego Narodzenia. Korzystając z okazji 

chciałbym podziękować wszystkim naszym wolontariuszom i 

pracownikom, którzy pracowali niestrudzenie w ciągu ostatniego 

roku, na rzecz naszej parafii, aby wszystkie nasze uroczystości 

eucharystyczne i świąteczne oraz wszelkie prace, zostały starannie 

zaplanowane, a budynek kościoła dobrze zadbany. Dziękuję także 

za życzenia świąteczne i noworoczne; za wszystkie świąteczne 

prezenty oraz za ofiary na utrzymanie kościoła, za ofiarne oddanie 

poprzez różne apele, które mieliśmy w tym  roku. Niech Pan 

obficie błogosławi was swoją radością i pokojem. Wielkie Bóg 

zapłać! 

NOWE OGRANICZENIA COVID 

             OD 26 GRUDNIA DO 23 STYCZNIA 

1. 10 osób uczestniczy we Mszach św.: W niedziele:  

ksiądz, organista i  lektor 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 przynajmniej tydzień 

przed Mszą Św. 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 
 
PRZYPOMINAMY ŻE REJESTRACJA NA NIEDZIELNE MSZE 

ŚW. I PODCZAS TYGODNIA JEST OBOWIĄZKOWA - aż do 

odwołania. Rejestracja jest możliwa tylko przez telefon. 

Prosimy aktualnie nie rejestrować się poprzez rejestrację on-line lub e-

mail. Prosimy o kontakt z biurem parafialnym i pozostawienie 

wiadomości, która będzie potwierdzona. Dziękujemy za zrozumienie i 

współpracę. Kościół jest otwarty 30 minut przed każdą Mszą Św.  
 
BIURO PARAFIALNE JEST  NIECZYNNE AŻ DO 

ODWOŁANIA Intencje mszalne zamawiamy telefonicznie lub przez 

email.  W sprawach ważnych prosimy o kontakt z O. Proboszczem. 
 
20 STYCZNIA – KOLEJNA MSZA ŚW. GRUPOWA - Intencje 

przyjmuje biuro parafialne telefonicznie lub przez email. 
 
POZOSTAŁE NIEDZIELE KOPERTY NA ROK 2021 są dostępne 

do odbioru przy wyjściu z kościoła lub w biurze parafialnym. 
 
POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2020 - są w trakcie 
przygotowania, jeśli ktoś z parafian zmienił ostatnio adres, proszony jest 
o podanie zmiany.  W tym roku pokwitowania zostaną wysłane pocztą.  
 
POSZUKUJEMY OSOBĘ DO PRACY W KOŚCIELE – pozycja 
gospodarza. Warunki do omówienia w czasie spotkania. Osoby 
zainteresowane prosimy  o kontakt z biurem. 
  
Zachęca się do czynienia aktu komunii duchowej z następującą modlitwą:  

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. 
 
Stowarzyszenie Polsko Kanadyjskie - Canadian Polish Society  

Fish Fry: Friday, January 15,22,29/ 2021   4pm-7pm 

Please visit www.cpsfacer.ca to place your order or email us your 

order:events@cpsfacer.ca Curbside pickup @Krakus Pub 43 Facer St. 

St. Catharines, tel.905-937-1413 Frozen pierogi and cabbage rolls also 

available. 
      STATYSTYKA PARAFIALNA – PARISH STATISTICS 

 
          2018   2019 2020 
 Pogrzeby – Funerals:............................... .      24  23  24 
 Śluby – Marriages :……………..…………     2    9 1  
 Chrzest sw. – Baptisms ………………..…     16    9   5 
 I. Komunia –1st Holy Communion   ……..       7           3      0 
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE 

złożone od 20 grudnia do 3 stycznia/THANK YOU FOR YOUR 

OFFERINGS given from December 20 - January 3, 2021. Sundays 

$6,384; Reno.$6,500;  Christmas $8,594; New Year $ 594. 

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

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

 

Zanurzyć się  w swoim chrzcie 

 
 

Czytania:  I – Iż 42,1-4.6-7 

                       II – Dz 10,34-38 

  Ewangelia – Łk 3,15-16.21-22 

 

 W dzisiejszej Ewangelii mowa jest o dwóch 

chrztach: O Chrzcie, który przyjął Jezus, i o Chrzcie 

obiecanym przez Jezusa; mówi się więc o Chrzcie 

Jezusa i o naszym Chrzcie.  O pierwszym mówi się 

jako o wydarzeniu historycznym (Lk 3,1-3:  W 

piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara … nad 

Jordanem); o drugim mówi się w czasie przyszłym, 

jako o obietnicy: On chrzcić was będzie Duchem 

Świętym i ogniem. 

 Słowa te są tym dla sakramentu Chrztu 

świętego, co kazanie o chlebie w Kafarnaum dla 

Eucharystii.  Dwa wielkie sakramenty zanim zostały 

ustanowione dzięki Jego śmierci i 

zmartwychwstaniu, zostały obiecane i wyjaśnione 

przez Jezusa podczas Jego życia. 

 Chrzest przyjęty przez Jezusa jest jeszcze 

starym Chrztem z wody, Chrztem Jana Chrzciciela, 

ale fakt, że Duch Święty zstąpił na niego, w postaci 

cielesnej niby gołębica uczynił z tego starego Chrztu 

nowy, sprawił, iż był to pierwszy Chrzest w Duchu 

Świętym!  Nie tylko pierwszy, ale też wzór i źródło 

każdego chrześcijańskiego Chrztu.  W Jordanie to nie 

woda uświęciła Jezusa, ale Jezus uświęcił wodę, 

wszelką wodę!  Każdy chrześcijański Chrzest jest 

przydłużeniem tajemnicy owego dnia.  Duch święty 

zstępuje na człowieka i staje się on synem 

umiłowanym, w którym Ojciec ma upodobanie.   

ODESZLI DO PANA:  RIP 

Bartosz Naklicki – pogrzeb odbył się 12 grudnia 

Blazej Michalak – pogrzeb odbył się 22 grudnia 

Edward Richter – pogrzeb odbył się 23 grudnia  

http://www.ourladyofphchurch.ca/
http://www.cpsfacer.ca/


 

NTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
 
9. I. SOBOTA/ SATURDAY   

5:30 pm +  Zdzisława Róg – Rodzina Popiel    
 
10. I. NIEDZIELA/ SUNDAY Chrzest Pański 

8:30 am  W osobistej intencji – Roman Dmowski 

10:00 am  + Wawrzyńca i Helenę Kasowski - Syn 

11:30 am (eng.) For Parishioners living and deceased 
 
11 I. PONIEDZIAŁEK /MONDAY  

    Nie ma Mszy św. /No Mass 
 

12 I. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am O Boże bł. dla Haliny Fijavz z podziękowaniem   

        za pomoc w trudnej sytuacji – Stanisława Michalak 
 
13 I.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

 6:30 pm  + Krystynę, Józefa i Andrzeja Soja – Henry  

         z rodziną 
 
14 I. CZWARTEK/THURSDAY  

 9:00 am O Boże bł. dla dzieci i wnucząt – Rodzice  
 
15 I. PIĄTEK / FRIDAY   

  6:00 pm  O powrót do zdrowie dla Ali Ozimek  - Krystyna 

                      Kasowska z rodziną i przyjeciele 
   
16 I. SOBOTA/ SATURDAY   

9:00 am Za Parafia żyjących i zmarłych – OMI 

  5:30 pm O Miłosierdzie Boże dla mamy z ok. 90 urodzin  

           – Córka Ewa    

17. I. NIEDZIELA/ SUNDAY  

8:30 am  + Romanę Pacewski - Mąż z rodziną 

10:00 am  + Irenę i Tadeusza Kamińakich oraz Leokadię i Jana  

          Szymanskich - Dzieci 

11:30 am (eng.) + Maria, Jan and Mikołaj – Jenny and Jack 
 
18 I. PONIEDZIAŁEK /MONDAY  

    Nie ma Mszy św./No Mass 
 

19 I. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am O Boże bł. i opiekę dla Grzesia, Kelly, Julii i Jakuba  

        - Rodzice 

20. I.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

 6:30 pm  Msza św. Zbiorowa/ Group Mass 

1. + Sabinę Baran (6 rocz.) – Rodzina 

2. + Irenę Czerwińską – Córka z rodziną 

3. + Agniszkę i Stanisława Olech – Wnuczka 

4. + Halinę Nowak – Córka Liz  

5. + Męża Andrzeja i mamę Cecylię – Danuta 

6. + Męża Błażeja Michalak - Żona  
 
21. I. CZWARTEK/THURSDAY Św. Agnieszki 

9:00 am + Mary Dziedzina – Maria Wierzcholski z rodziną  
 
22. I. PIĄTEK / FRIDAY   

  6:00 pm  + Juliannę i Mariana Wojciechowski – Rodzina 
   
23 I. SOBOTA/ SATURDAY   

9:00 am  + Mary Dziedzina - Stefan i Eugenia Mierzwa 

5:30 pm Za Parafian żyjącycy i zmarłych - OMI  
 
24. I. NIEDZIELA/ SUNDAY  

8:30 am  + Zbigniewa Borodych - Rodzina 

10:00 am  + Adolfa Tymczak – Żona z rodziną 

11:30 am (eng.)  + Jan, Anna  & Władysław – Jenny and Jack 
 
………………………………………………………………….. 
 
T H A N K  Y O U  –  With this Sunday marking the end of the Christmas 

season, I would like to take this opportunity to thank all of our volunteers 

and staff members who worked tirelessly over this past year to ensure that 

all our Eucharistic celebrations and outreach activities were carefully 

planned, and the church building prepared for these celebrations and well 

taken care of. A heartfelt thanks to all Parishioners who gave me cards, 

gifts and treats this Christmas Season. I appreciate your generosity and 

thoughtfulness. Thank you also to all parishioners for your sacrificial 

giving through the different appeals that we had over this year. May the 

Lord abundantly bless you with his joy and peace. 
 
ALL MASSES CAN BE WATCHED THROUGH THE PARISH TV  

On Sundays and during the week www.ourladyofphchurch.ca.  

NO MASS ON MONDAYS IN OUR CHURCH 
 
REGISTRATION BEFORE EACH MASS - It is mandatory that each 

parish maintain a list of all persons attending services.  Please call the 

parish office to book your attendance for Sunday or during the week.   
 
INCOME TAX RECEIPTS FOR 2020 - Income Tax receipts will be 

sent out to all parishioners this year.  If you have recently moved, please 

make sure that we have your new address. 
 
REMAINING SUNDAY COLLECTION ENVELOPES FOR 2021 

are available for pick-up by the door in the church foyer or in the 

parish office during office hours.  
 

January 10, 2021 

BAPTISM OF THE LORD 

 
NEW COVID RESTRICTIONS FROM 

DECEMBER 26 TO JANUARY 23, 2021 

1. The province-wide COVID-19 lockdown takes affect 

on December 26, 2020 at 12:01 a.m.  Churches are 

permitted to remain open with a maximum capacity of 

10 people. The 10 person capacity includes all involved 

in ministry (priest, cantor, and organist. 

2. Persons who have booked intentions on particular 

days will have priority. Please call the office before 

coming to church to avoid disappointment. 

3. Parishioners are reminded that Bishop Bergie’s 

dispensation from the obligation to attend Mass on 

Sundays and on Holy Days granted on March 16, 2020 

is ongoing.  All are encouraged to view 

online/livestream Masses. www. ourladyofphchurch.ca 

4. Weddings, Funerals, Baptisms (without Mass) are 

restricted to 10 persons. 

5. Parish Office will be closed to the public for the 

duration of lockdown.  With important matters please 

call or email the parish office. 

 

 

http://www.ourladyofphchurch.ca/

