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ZWYKŁA 

 
 

 
DZISIAJ – KOLEKTA NA RENOWACJE I ODNOWY 

Dodatkowe koperty są dostępne w przedsionku kościoła. 
 

26 LUTEGO – ŚRODA POPIELCOWA – WIELKI POST 
Posypanie głów popiołem podczas Mszy św. wieczornej.   
Post i wstrzemięźliwość.  W całym Kościele Katolickim we wszystkie 
piątki roku należy powstrzymywać się od spożywania pokarmów mięsnych, 
które można zastąpić konkretnym czynem dobroczynności lub modlitwą. 
w Środę Popielcową i w Wielki Piątek w całym Kościele, również w 
Kanadzie, obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.  Obowiązuje 
on wiernych od 18 do ukończenia 59 roku życia.   
Wstrzemięźliwość czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych 
należy zachować od 14 roku życia do końca.  

 
DROGA KRZYŻOWA W PIĄTKI W. POSTU o 6:00 pm. 

Rozważajmy mękę i śmierć naszego Zbawiciela.   
 

PROGRAM PROWADZENIA DROGI KRZYŻOWEJ 
28 luty - Lektorzy  
06 marzec -  Siostry Różańcowe 
13 marzec – English choir (Polish & English)       
20 marzec – Ministranci  
27 marzec – Harcerstwo    
03 kwiecień – Polska Szkoła 
10 kwietnia – Lektorzy (uroczysta na zewnątrz).   

 
GORZKIE ŻALE W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU O 3:00 PM 

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Składa się z trzech części, 
rozpoczyna się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego 
Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się 
hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego 
Testamentu). Zapraszamy parafian do udziału w tym nabożeństwie. 

 
29 LUTEGO – 4 MARCA – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

Głosił będzie O. Andrzej Juchniewicz, Omi.  Misjonarz z Bialorusi. 
 

7 MARCA – PIERWSZE SPOTKANIE PIERWSZOKOMUNIJNE 

W kościele dla rodziców i dzieci  o 12:15 pm. (po Polskiej Szkole). 
 

POKWITOWANIA DO PODATKU ZA ROK 2019 
Dstępne są w biurze parafialnym podczas tygodnia. 

 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE ZAPRASZA 

28 lutego – Ryba/Fish Fry od 4 do 7 pm  

29 lutego  - Oficjalne otwarcie Baru po renowacji o godz.4:00 pm 
 

LEGION PL. 418 OGŁASZA I SERDECZNIE ZAPRASZA 

  1. Dzisiaj – Zebranie członków o godz. 2:00 pm 

  2. Kolacje w Legionie - w każdy piątek od 4-7 pm. Zapraszamy! 

  3.  Sprzedaż pierogów i gołąbków - każdego dnia do godz. 2 pm. 
 
USŁUGA SAKRAMENTALNA ( dla przypomnienia) 

Chrzest należy zgłosić miesiąc przed terminem. Dzieci należy  chrzcić w 

parafii do której zapisani są ich rodzice.  

Sakrament Małżeństwa:  Narzeczeni powinni zgłosić się w biurze 

parafialnym rok przed datą ślubu. 

Sakrament chorych udzielany jest na wezwanie albo podczas odwiedzin 

szpitalnych czy pierwszopiątkowych.  

Świadczenia duszpasterskie ( podpisy dokumentów referencje) spełnia 

się tylko wobec parafian zapisanych do parafii oraz biorących czynny udział 

w życiu wspólnoty. Website: www.ourladyofphchurch.ca 
 
GRUNTOWY REMONT NASZEJ KATEDRY TRWA 

Nasza parafia ma wyznaczoną sumę w wysokości $9,200.   Dotychczas 

zebraliśmy $9,070 od 205 rodzin.   Bóg zapłać za ofiary już złożone.  
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

Sunday Coll.  $2,637  Votives  $158.  Renovations $55.  

  

 
 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół” 

 

 

 
 

 
Czytania: 

     I - Kpł 19,1-2.17-18 

     II – 1 Kor 3,16-23 

   Ewangelia    Mt 5,38-48 

 

 
  Rozważając trzy niedziele temu 
błogosławieństwa mieliśmy okazję zastanowić się 
nad postawą chrześcijanina wobec użycia siły i 
przemocy.  Dzisiejsza Ewangelia podejmuje ten 
temat omawiając go bardziej szczegółowo.  Jezus 
znosi starą zasadę przekazaną ludowi przez 
Mojżesza, mówiącą: oko za oko i ząb za ząb (wJ 
21,14).  Przeciwstawia jej etykę wręcz rewolucyjną, 
której dotychczas nikt nie głosił, zalecającą, by nie 
stawiać oporu nikczemnikowi.  „Jeśli cię kto uderzy 
w prawy policzek, nastaw mu i lewy”. 
  Bardzo łatwo jest przekręcić znaczenie tych 
słów, dlatego też ci, którzy stawiają sobie za cel 
ośmieszenie Ewangelii, chętnie sięgają po to 
zdanie.  Jakże by świat wyglądał, gdyby każdy, 
zamiast bronić się, dochodzić swego, nastawiał 
drugi policzek.  Ale to jeszcze to nie wszystko.  
Jezus nie zadawala się oporem biernym, 
praktykowanym również przez niektórych stoików 
w Jego czasach (Epitet).  Jezus posuwa się jeszcze 
dalej, nakazuje swoim uczniom miłować 
nieprzyjaciół:  Słyszeliście, że powiedziano: 
Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził.  A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują.   
 
 

 
 

 

  Raniero Cantalamessa 

 

 

 
 

   
 



INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

22. II. SOBOTA* SATURDAY  

  5:30 pm † Julię Wojciechowską - Córka z rodziną 
 
23. II. NIEDZIELA * SUNDAY  

  8:30 am  † Grażynę, Andrzeja, Pawła i Mariusza Zyromskich - Rodzina 

  10:00 am † Jana Popek (7 rocz.) - Żona z rodziną 

  11:30 am. For Parishioners living and deceased - OMI 
 
24. II. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

6:00 pm O zdrowie i bł. Boże dla Kasi z rodziną   – Mama 
  

25. II. WTOREK * TUESDAY  

  9:00 am † Fely Whitfield - Teresa Miketic 
 
26. II.  ŚRODA POPIELCOWA* ASH WEDNESDAY  

6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy 

6:30 pm † Henryka Zielazowskiego - Córka z rodziną 
 

27. II. CZWARTEK * THURSDAY   

9:00 am O zdrowie i bł. Boże dla Cecylii Kotarskiej- Panie z Legionu Maryi 
 
28. II. PIĄTEK * FRIDAY  

  6:00  pm  Droga Krzyżowa/The Way of the Cross 

  6:30 pm  O Boże bł. dla Kazimiery Plut - Teresa 
     

29. II. SOBOTA* SATURDAY  

  9:00 am † Dusze w czyśccu cierpiące  – Teresa 

  5:30 pm † Jana Lach i zm. z rodziny - Żona z rodziną 
 
01. III. NIEDZIELA * SUNDAY  

  8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 

  10:00 am † Żołnierzy Wyklętych - Związek Narodowy Polski 

  11:30 am. For † Leokadia Szpilewska -Basia and Family 

   3:00 pm Gorzkie Żale/Lenten Devotion in Polish 

………………………………………………………………………………. 
 

 
TODAY - CHILDREN’S LITURGY  IN OUR CHURCH  
  at 11:30 am Mass.  All children are invited. 
 
FEBRUARY 26 - ASH WEDNESDAY  

After Mass foreheads of the faithful will be signed with ashes.  
 
FASTING AND ABSTINENCE 

1) Ash Wednesday and Good Friday are the only obligatory days of 

fasting for all Catholic adults from 18 - 60 years of age. 

2) In, Canada by decree of the Canadian Conference of Catholic Bishops, 

it is permitted to substitute a specific act of charity or an exercise of prayer 

in place of fasting from eating meat.   
 
INCOME TAX RECEIPTS 2019 

Receipts are available  in parish office.  Please call the secretary if you 

can’t pick them-up.  
 
FUND RAISER FOR RESTORATION OF OUR CATHEDRAL 

The  goal for our church is $9,200. We collected  $9,070 from 205 families 

(205 envelopes).  Thank you for your donations already given.  

 

 (1) Marriage Encounter - The OPEN IN SPIRIT TO GOD (commonly 

known as BLD St. Catharines) COMMUNITY will sponsor a Marriage 

Encounter Weekend from Feb 29 to March 1, 2020, at the Our Lady of 

the Scapular in Niagara Falls. This event is open to couples who are 

married sacramentally in the Roman Catholic Church. For more 

information, please check this link: https://goo.gl/N6Lwki 

 (2) Healing Mass (Every First Friday of the Month) - Bishop Gerard 

Bergie will celebrate the BLD Healing mass on Friday, 6 March 2020, at 8 

pm at the Cathedral of St. Catherine of Alexandria.   

 

 

MARCH 28 – SACRAMENT OF PENANCE 

 

On Saturday, March 28 in every parish church 

across the diocese a priest will be available from 

10 am – 2:00 pm to hear individual confessions. 

There will also be Eucharistic Adoration during 

this time. No matter how long it has been, you are 

welcome to celebrate the Sacrament of Penance, 

which assists us in spiritual discipline as we turn 

away from sin and open our hearts to 

reconciliation and healing or you can also simply 

come to pray before the Lord. 

 

https://goo.gl/N6Lwki?fbclid=IwAR20zr-_vwXr7QfLMHu58zU00Chm08VNaXx62A8vsksktEx9YdGxgU9QgKo


 


