22. III. 2020 ROK „A”– NR. 13

CZWARTA NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

„Świadkowie światła”
Czytania:
I-1 Sm 16,1b.6-7.10-13a
II- Ef 5,8-14
Ewangelia - J9,1-41
W dzisiejszej prefacji usłyszymy: „On jest
światłością, która na świat przyszła, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemnościach,
lecz miał światło życia. Przez sakrament chrztu
świętego uwalnia nas od ciemności grzechu,
abyśmy byli dziećmi światłości”.
W dzisiejszej Ewangelii liturgia zwraca
uwagę na dwie sprawy: na wiarę i chrzest. Po
niedzieli Samarytanki i wody przyszła kolej na
następny wielki symbol – symbol światła. Jest
raczej czymś wyjątkowym, aby ktoś wzruszył
się światłem, tak samo jak wodą. Kiedy, w kilka
dni od narodzin, odkrywamy je, nie jesteśmy
jeszcze w stanie docenić go. A potem staje się
dla nas tak naturalne, że nie zwracamy na nie
więcej uwagi. Jednak musimy zwrócić uwagę na
światło naturalne, które po przebudzeniu
wypełnia nasze oczy i cały dom, bo z tego
drugiego światła na pewno nic nie zrozumiemy.
Bezwartościowe będą słowa Jezusa: „Ja jestem
światłem świata” oraz „Ja jestem światłem
życia”.
Na szczęście ewangelista Jan nie
przedstawia nam abstrakcyjnych rozważań o
Chrystusie-świetle. Przedstawia jedynie fakty, a
mianowicie uzdrowienie niewidomego przez
Jezusa

KOLEJNE DYREKTYWY WPROWADZONE NIEZWŁOCZNIE
PRZEZ BISKUPA KS. GERARDA BERGIE
1. Niedzielna Msza św. w katedrze będzie transmitowana na żywo od
niedzieli, 29 marca na stronie internetowej diecezjalnej www.sainted.com .
2. Wszystkie Msze św. są odwoływane do 18 kwietnia 2020 r., w tym
Msze św w dni powszednie i Nabożeństwa.
3. Msze św. pogrzebowe są odwołane (będą odprawione w późnieszym
czasie) – jedynie pochówek dozwolony jest na cmentarzu.
4. Chrzty mogą być odprawiane w sposób prywatny z członkami
najbliższej rodziny.
5. Kursy przygotowawcze do małżeństwa zostały odwołane do końca
maja.
6. Kapłani i diakoni mogą nadal przynosić Komunię św. do domów na
życzenie. W szpitalu usługuje tylko kapelan ks. Andy Goodwin.
7. Komunia duchowa: katolikom przypomina się, że w tym niezwykłym
czasie zwolnieni są od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.
Zachęca się natomiast 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.
INFORMACJE OD PROBOSZCZA
Nasz o. Proboszcz odprawia Msze św. prywatnie (bez udziału wiernych).
Każda z tych prywatnych Mszy świętych powszednich i niedzielnych,
odprawiona będzie według intecji zamówionych przez wiernych, które są
wpisane w biuletynie w danym tygodniu.
O. Proboszcz zachęca Parafian do indywidualnego odprawiania Gorzkich
Żali i Drogi Krzyżowej w domach.
BIULETYN PARAFIALNY NA WEBSITE www.ourladyofphchurch.ca
Prosimy parafian , aby udostępniali biuletyn dla tych parafian, którzy nie
posługują się internetem.
BIURO PARAFIALNE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
W ważnych sprawach można dzwonić do O. Proboszcza. 905-937-4230
Drodzy Przyjaciele Fundacji im. W. Reymonta
Pragnę powiadomić wszystkich RECYTATORÓW, nauczycieli i rodziców
przygotowujących dzieci i młodzież do konkursu recytatorskiego,
że termin nadsyłania zgłoszeń i taśm z nagraniami reyctacji do II Etapu
Konkursu został przesunięty na 20 maja 2020 roku.
Ze względu na panującą epidemię, Final i Koncert Galowy Laureatów
Konkursu Recytatorskiego Fundacji im. W.Reymonta w Kanadzie,
odbędzie się w tym roku podczas Uroczystości Jubileuszowych 50. Lecia
Fundacji, 19 września 2020 roku w Hamilton.
Bardzo proszę o przekazanie tej informacji dla osób zainteresowanych.
Kazimierz Chrapka, Prezes Fundacji
BANKIET Z OK. 75-LECIA ISTNIENIA POLSKIEJ SZKOŁY
im. M. Konopnickiej odbędzie się 23 maja 2020 w sali Stowarzyszenia
Polsko-Kanadyjskiego, 43 Facer St. Prosimy o poparcie tej uroczystości.
LEGION PL. 418 ODWOŁUJE DZISIEJSZE ZEBRANIE

Raniero Cantalamessa

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE
Ryba/Fish Fry – 27 Marca od 3:00 – 6:00 pm – na wynos
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS
Sunday Coll. $1,282. Votives $108. Reno. $65.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
FURTHER DIRECTIVES EFFECTIVE
IMMEDIATELY FROM BISHOP G. BERGIE
1. Sunday Mass at the Cathedral will be livestreamed
beginning Sunday, March 29 on the Diocesan website
www.sainted.com
2. All Masses are cancelled until April 18, 2020
including weekday Masses
3. Funeral Masses and Reception in parishes are not
permitted until further notice.
4. Baptisms may be celebrated privately with
immediate family members present
5. Marriage Preparation Courses have been
cancelled until end of May.
6. Priests and deacons can continue to bring
Communion to the homebound. For the sick in the
hospital Fr. Andy Goodwin, the Catholic Chaplain at
the hospital will visit patients on behalf of the clergy
of the diocese.
7. 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

FURTHER DIRECTIVES EFFECTIVE
IMMEDIATELY FROM BISHOP G. BERGIE
During this Pandemic period, it is only a designated
few
Priests/leaders
from
Niagara’s
Faith
1. Sunday Mass at the Cathedral will be livestreamed
Communities who can come in the hospital to give
beginning Sunday, March 29 on the Diocesan website
Religious Care. These few are those designated by
www.sainted.com
Faith Communities whose clergy/leaders are
required to do Rites for the Sick [e.g. Roman
2. All Masses are cancelled until April 18, 2020
Catholic, Eastern Orthodox, Indigenous/First
including weekday Masses
Nations]). The other ~1500 registered Spiritual Care
3. Funeral Masses and Reception in parishes are not
Visitors at Niagara Health are not to come to Niagara
permitted until further notice.
Health (within their role as Spiritual Care Visitors)
4. Baptisms may be celebrated privetly with
during this pandemic period … all these would be
immediate family members present
turned away from visiting.
5. Marriage Preperation Courses heve been
cancelled until end of May.
6. Priests and deacons can continue to bring
Communion to the homebound. For the sick in the
hospital Fr. Andy Goodwin, the Catholic Chaplain at
the hospital will visic patients on behalf of the clergy
of the diocese.

21. III. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am † Dusze w czyśćcu cierpiące
5:30 pm Parafian żyjących i zmarłych
22. III. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am O szczęśliwe ukończenie szkoły dla Olivi
10:00 am † Mieczysłwa Pomorskiego
11:30 am. For † Julia & Marian Wojciechowski
23. III. PONIEDZIAŁEK * MONDAY
6:00 pm † Stanisława, Mariana i Tadeusza Irek

– Teresa
- OMI
- Rodzice
- Żona z synami
- Córka z rodziną
- Zofia

24. III. WTOREK * TUESDAY
9:00 am O Boże bł. dla Grazyny Wojnowskiej z ok. urodzin

- Emilia

25. III. ŚRODA* WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy
6:30 pm † Julię i Mariana Wojciechowskich
- Córka z rodziną
26. III. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am O Boże bł. dla Emili Witek z ok. urodzin
27. III. PIĄTEK * FRIDAY
6:30 pm † Kazimierę, Zygmunta i Jana Rumińskich
28. III. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am † Dusze w czyśćcu cierpiące
5:30 pm † Franciszka Furman

- Legion Maryi
- Rodz. Kogutowicz
– Teresa
-Dzieci i wnuki

29. III. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am Za Parafian żyjących i zmarłych
- OMI
10:00 am Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Emili Witek
- Własna
11:30 am. For † Kazimierz i Janina Szymański
- Córki z rodzinami
……………………………………………………………………………….
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.
PARISH WEEKLY BULLETIN IS POSTED ON OUR WEBSITE
www.ourladyofphchurch.ca Please forward the information to your
friends and family, that are not familiar with the use of internet.
PARISH OFFICE IS CLOSED until further notice
For important maters please call the Pastor.

FUND RAISER FOR RESTORATION OF OUR CATHEDRAL
The goal for our church is $9,200. We collected $9,375 from 207 families
(207 envelopes). Thank you for your donations given.
Cathedral Appeal Update
As of March 4, 2020, just 10 months into our 18 month Cathedral appeal, we,
as a diocese have raised $1,010,360.54 in cash donations and $86,247.32 in
outstanding pledges. This brings our total raised to $1,096,607.86 or 91% of
our $1,200,000 goal. THANK YOU FOR THE GENEROSITY OF SO
MANY! Already made your donation? Thank you for playing your part in
the restoration of the mother church of our diocese. Still thinking about
making a donation? Visit us on the web at www.saintcd.com/appeal or pick
up a brochure and pledge form in your church today to play your part. May
God bless you!

