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 „Jeden ojciec znaczy więcej niż stu 
nauczycieli” (George Herbert). 
DZISIAJ OBCHODZIMY 
DZIEŃ OJCA. Wszystkim ojcom 
z okazji ich święta życzymy 
wdzięcznej miłości swych dzieci 
oraz sił do bycia dla nich 

odpowiedzialnymi i skutecznymi życiowymi 
przewodnikami 
 

PODZIĘKOWANIE - Serdecznie dziękuję Wszystkim za 

modlitwy oraz życzenia, kwiaty i prezenty z okazji mojej 

23-ej Rocznicy Święceń Kapłańskich. Jeszcze raz dziękuję 

Bożej Opatrzności i Wam Wszystkim za to, że dane mi jest 

być Waszym proboszczem. Bóg zapłać! 
 
 

ODPUST PARAFIALNY – 27 CZERWCA  OBCHODZIMY 
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY - PATRONKI NASZEJ PARAFII. Jest to dzień 
kiedy gromadzimy się w naszej świątyni, aby oddawać cześć 
Maryi, której wizerunek przypomina nam, że jest Matką gotową 
nieustannie nam pomagać. Pan Jezus tuli się w ramionach swojej 
Matki i tym samym wskazuje nam, że u Niej możemy szukać 
wstawiennictwa i opieki. Za jej przyczyną pragniemy powierzać 
wszystkie nasze intencje i codzienne sprawy. Niech Maryja Matka 
Nieustającej Pomocy ukazująca nam swojego Syna jako drogę, 
prawdę i życie prowadzi i nas po ścieżkach naszej codzienności. 
 

ZACHOWUJEMY RESTRYKCJE COVID – Ogłoszone 

ostatnio przez Rząd Prowincjalny restrykcje pozwalają nam na 

sprawowanie Mszy Świętych z udziałem wiernych z limitem 15%  

- co w naszej parafii oznacza 60 osób podczas każdej Mszy Św – 

łacznie z księdzem i posługującymi. Pogrzeby mogą się odbywać 

z maksymalną liczbą 50 osób – nie licząc personelu domu 

pogrzebowego. Jednocześnie, władze odpowiedzialne za 

monitorowanie pandemii przypominają nam, że jeśli chcemy 

pozostać otwarci musimy bezwględnie przesytrzegać wszytkich 

zaleceń sanitarnych i tych odnoszących się do bezpieczeństwa. 

Dlatego zaleca się: jeśli czujemy się źle lub mamy symptomy 

wskazujące na COVID-19 proszę nie przychodzić do 

kościoła;  dezynfekujemy ręce przy wejściu i wyjściu z 

kościoła.  W dalszym ciągu obowiązuje noszenie maseczek; 

zachowujemy odstęp 2 metrów, jednak osoby z tego samego 

domu mogą siedzieć obok siebie bez dystansowania się. We 

wszystkich sprawach porządkowych respektujemy polecenia 

woluntariuszy. Stosowanie się do tych zasad jest wyrazem 

szacunku dla wspólnoty. Dziękujemy za pomoc.  
 
REJESTRACJA - Na Msze Św. niedzielne rejestrujemy się przez 

internet  - każdego tygodnia. Rejestracji można dokonać od wtorku 

od godz.10:00 am do piątku na. www.ourladyofphchurch.ca. W 

przypadku braku miejsc zachęcam do uczestniczenia we Mszy Św. 

on line. 
 
SKŁADANIE OFIAR -  Dziękujemy wszystkim, którzy w tych 

trudnych czasach swoją ofiarą wspomagają utrzymanie parafii – 

również za ofiary przynoszone do biura parafialnego.  
 

INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
 
19. VI. SOBOTA/ SATURDAY   

    5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych - omi      
                 
20.VI. NIEDZIELA/SUNDAY 

8:30 am  O Boże bł. dla Grażyny Wojnowskiej – Emilia Witek 

10:00 am Dziękczynna z okazji 65 rocz. ślubu Eugenii i Stefana    

                Mierzwa - Własna 

11:30 am (eng.) + Fathers of both sides – Janina Parkitny 
 
22. VI. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am + Zofię Działo – Danuta Kalabis 
 
23. VI.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

6:00 pm Nabożeństwo do M B N P 

 6:30 pm + Jana Pietrusiak – Urszula Blakiewicz 
               

24. VI. CZWARTEK/THURSDAY  

 9:00 am + Ryszarda Luber – Aleks Miketic 

 

Cud Królestwa 

 
Czytania:        I – Ez 17,22-24 

  II – 2 Kor 5,6-10 

  Ewangelia- Mk 4,26-34 

 

 Dzisiejsza Ewangelia wprowadziła nas w 

część Ewangelii św. Marka zdominowaną przez 

nauczanie Jezusa „w przypowieściach”. Fakt ten 

ma również duże znaczenie dla samego 

ewangelisty, ponieważ na końcu dzisiejszej 

Ewangelii zauważa: W wielu przypowieściach 

głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno 

zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.  
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Ostatni wróg śmierci 
 

Czytania:         I-Mdr 1,13-15;23-24 

II 2Kor 8,7.9.13-15 

Ewangelia Mk 5,21-43 

 

Jesteśmy dziś wezwani, by odnawiać wiarę w 

Jezusa, Pana życia i śmierci; w Jezusa który 

zbawia, gdyż dzisiaj tematem domunującym jest 

zbawienie.  Zbawienie, które nie ogranicza się 

do umysłu, serca czy duszy, lecz ogarnia całego 

człowieka, jego ciało tak samo jak i ducha.  Bo 

przecież i zdrowie jest częścią składową 

zbawienia.   

     Raniero Cantalamessa 
 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


 25. VI. PIĄTEK / FRIDAY   

6:00 pm  - NABOŻEŃSTWO DO NSPJ 

  6:30 pm + Halinę Pieczonka – Mąż 
 
26. VI. SOBOTA/ SATURDAY   

  9:00 am + Lidię Konefal - Urszula 

  5:30 pm  + Józefa Mazurkiewcz – Żona z dziećmi 
 
27. VI. NIEDZIELA/SUNDAY                       

  8:30 am + Parafian żyjących i zmarłych - OMI  

10:00 am  + Józefę i Zenona Kwak – Córka z rodziną 

11:30 am (eng.) + Anna, Władysław and Jan – Jenny &  

                                                                 Jack 

29. VI. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am + Józefa Piłejko  - Emilia Gągola 
 
30. VI.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do M B N P 

 6:30 pm + Stanisława Nowakowskiego – Rodzina  

                                                                        Górski 

 01. VII. CZWARTEK/THURSDAY  

 9:00 am  Dziękczynna– Teresa Miketic 
 
02.  VII. PIĄTEK / FRIDAY   

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA/FIRST FRIDAY 

5:00 pm Wystawienia Najświętszgo Sakramentu 

6:00 pm  - Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

6:30 pm - O zdrowie i bł. Boże dla Teresy Miketic     

                                                          - Rodzina Biesaga  

03. VII. SOBOTA/ SATURDAY   

  9:00 am + Czesławe i Stanisława Mazurkiewicz - Urszula                                              

  5:30 pm  + Wiesława Ziembickiego -  Eryka z dziećmi        
                 
04.VII. NIEDZIELA/SUNDAY 

8:30 am  + Anielę Tkaczyk – Córka Czesia 

10:00 am  - Za Parafia żyjących i zmarłych – omi 

                + Genowefę Graboń – Rodzina Wójcik 

11:30 am (eng.) + Stanisław Pogoda – Żona z rodziną 
 

 

RETURNING TO PREVIOUS COVID 

RESTRICTIONS - our church resumed to celebrate 

Masses with congregation with 15% of church 

capacity. That is about 60 people per each Mass. The 

livestream Sunday Mass in Polish and English will 

continue from our church for those who are sick and 

vulnerable.  www.ourladyohphchurch.ca. 

 
For Sunday Masses, we register online - strating on 

Tuesday at 10 am each week till Friday. Please do not 

leave messages on the answering machine requesting 

registration. No registrations required for Weekly 

Masses.  

 

 

With gratitude for the values you 

teach, the encouragement you give, the 

dreams you believe, the legacy of love 

you pass along. With thankfulness for 

the God-given blessing you are to your 

family.  

 

THANK YOU – to all of you for joining me in the celebration 

of my 23-rd Ordination Anniversary. I appreciate your prayers, 

cards and flowers.  May the Lord bless you for your kindness. 
 
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 

June 6 - Sunday Collection $2,145; Reno.$10,190 

Diocesan Needs $10/ June 13 Sunday Collection - $3,245 

Reno.$225 Diocesan Needs $115    

 

http://www.ourladyohphchurch.ca/

