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 NIEDZIELA  PALMOWA 

MĘKI PAŃSKIEJ 

 
 

DZISIAJ – NIEDZIELA PALMOWA/MĘKI PAŃSKIEJ 
Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do 
Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do Świąt 
Wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki 
Chrystusa.  Poświęcone palmy są przy grocie.  Msza św. jest 
transmitowania z naszego kościoła o  godz. 10 rano - Youtube i facebook. 

 
WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Uroczysta Msza św będzie transmitowania z naszego kościoła o godz. 6:00 

pm.  O. Proboszcz zaprasza do uczestniczenia – Youtube i facebook 
  

WIELKA SOBOTA  

Zachęca się, abyśmy przeżywali te dni według chrześcijańskiej tradycji, 

zatem możemy poświęcić pokarmy w swoich domach. 

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + znak nowego 

życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny mogli się także dzielić́ 

wzajemnie radością̨ z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść 

do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen. (dłuższa wersja na website). 
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Uroczysta Msza św. będzie transmitowana z naszego kościoła o godz. 

10 rano – Youtube i facebook.  Link do transmisji na naszym website. 
 

INFORMACJE OD PROBOSZCZA 

Nasz o. Proboszcz odprawia Msze św. prywatnie (bez udziału wiernych).  

Każda z tych prywatnych Mszy świętych powszednich i niedzielnych, 

odprawiona jest według intencji zamówionych przez wiernych, które są 

wpisane w biuletynie w danym tygodniu.  
 
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 Ks. Proboszczem i zostaną przyjęte i potwierdzone.   Są 

wolne miejsca już od maja tylko w dni powszednie.      
 

BIURO PARAFIALNE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA 

W ważnych sprawach można dzwonić do O. Proboszcza. 905-937-4230 
 
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. 
 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY 

Bóg zapłać za ofiary, które zostały wysłane pocztą lub doręczone osobiście 

do O. Proboszcza.  w ubiegłym tygodniu - $240.  

Drodzy Parafianie w chwili obecnej rachunki mogą być opłacone na 

bieżąco bez zmartwienia. Aby się nie narażać w tym czasie, można 

odkładać ofiary tygodniowo do kopertek niedzielnych i dostarczyć je 

wtedy, kiedy już nasze życie wróci do normalnego funkcjonowania lub 

wysłać pocztą.  Jest bardzo ważne, aby nasza parafia funkcjonowała tak jak 

zawsze.   Bóg zapłać za waszą troskę i modlitwę. Niech wam Bóg 

błogosławi a MBNP ma w swej opiece w tych trudnych chwilach. 

 

  

 

 
 

 Jak odczytać Mękę Pańską 
 

 

      I – Iż 50,4-7 

     II – Flp 2,6-11 

   Ewangelia – Mk 14,1-15,47 

 
 Punktem kulminacyjnym dzisiejszej liturgii 

jest opis Męki Pańskiej.  Dla bardzo wielu 

chrześcijan jest to jedyna okazja do wysłuchania 

w kościele tej części Ewangelii. 

 Może się wydawać dziwne, że liturgia 

włączyła właśnie ten fragment Ewangelii do 

czytań Niedzieli Palmowej, charakteryzującej się 

przecież nastrojem radości i triumfu.  Nasza 

dzisiejsza celebracja rozpoczęła się od Hosanna!, 

a kończy się na Crucifige!  To jednak nie jest 

sprzeczne samo w sobie; stanowi raczej istotę 

misterium.  A tajemnica , którą chce nam ogłosić, 

jest następująca: Jezus dobrowolnie wydał się na 

mękę; nie został zdruzgotany przez siły 

potężniejsze od Niego (Nikt Mi go {życia} nie 

zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję – J 10,18); to 

On sam, działając zgodnie z wolą Ojca, 

zrozumiał, że nadeszła Jego godzina i przyjął ją 

dobrowolnie z synowskim posłuszeństwem oraz 

z nieskończonej miłości do ludzi:  Jezus wiedząc, 

że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata 

do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do 

końca ich umiłował.  

(J 13,1)     

 

  

  Raniero Cantalamessa 

 

 

 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima


 

 

 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

04. IV. SOBOTA* SATURDAY  

  9:00 am † Józefa Durski   – Rodz. Jankowski 

  5:30 pm † Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI  
 
05. IV. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am   † z rodziny Lackowski i Pieczykolan - Rodzina 

  10:00 am  (Livestream) † Irenę i Stan Socha  - Rodzina 

  11:30 am  † Stefan Kobiela - Córka z rodziną 
 
06. III. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm † Stasię Opat i Rudolfa Krzywonos - Eugenia 
  

07. III. WTOREK * TUESDAY  

   9:00 am  † Rodziców Genowefę i Władysława Kaleta  - Córka z synami 
 
08. IV.  ŚRODA* WEDNESDAY  

 6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy 

 6:30 pm † Mariannę Kłodnicki (2 rocznica) - Brat Walerian z rodziną 
 

09. IV. WIELKI CZWARTEK * HOLY THURSDAY   

 6:00 pm  Msza Wieczerzy Pańskiej -livestreamed from Polish our church  
 
10. IV. WIELKI PIĄTEK * GOOD FRIDAY   

    3:00 pm Liturgia Męki Pańskiej  - livestreamed on Utube from Vatican   
 
11. IV. WIELKA SOBOTA* SATURDAY  

     6:00 pm Liturgia Wigilii Paschalnej -- livestreamed on Utube from Vatican  
 
12. IV. NIEDZIELA WIELKANOCNA  * EASTER SUNDAY  

  8:30 am  Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 

 10:00 am (Live) † Aleksandrę Bledowski i Krzysztofa Biernacik  - Rodz 

 11:30 am   † Alodia & Staniasław Parkitny - Janina z rodziną 

……………………………………………………………………………. 
 
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 Utube, 

facebook and churche’s website. www.ourladyohphchurch.ca (in Polish 

language). 

Palm Sunday at 10 am – blessed palm are available in our grotto 

Holy Thursday at 6:00 pm  

Easter Sunday at 10 am 
 

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 May during weekly Masses.      
 
PARISH WEEKLY BULLETIN IS POSTED ON OUR WEBSITE 

www.ourladyofphchurch.ca  and are available in store on Facer St. – 

St. Sosephs ans and Polonez.   Please forward the information to  your 

friends and family, that are not able  
 
PARISH OFFICE IS CLOSED until further notice 

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

OUR CATHEDRAL IS OPEN FOR PERSONAL PRAYERS 

from 11:30 am until 12:30 pm from Monday to Saturday. On Sundays from 

9:00 am-10:30 am.  During this time there will be someone present to 

monitor and to ask the appropriate screening questions before entering .  

The washrooms will not be available. There will be a limit to five persons 

at a time in the Cathedral and they can not stay longer than 15 minutes at 

a time. 

 

 

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 until 

April 18, 2020 including weekday Masses 

3. Funeral Masses and Reception in parishes are not   

        permitted until further notice. 

4. Baptisms are canceled until further notice. 

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 

 

Live Streaming Masses around the Diocese of 
St. Catharines 

Cathedral of St. Catherine of Alexandria: Sunday 

11:30am – St. Joseph, Grimsby: Weekdays 9am, 

Sunday 10:30 am – St. Mary of the Assumption, St. 

Catharines: Weekdays 9am. Sunday 10am – Our 

Lady of the Scapular, Niagara Falls: Weekdays 9:00 

am. Saturday 5:00 pm – St. John Bosco, Port 

Colborne: Sunday at 10:15 AM – […] 
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PALM SUNDAY 

OF THE LORDS PASSION 
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