
05. VII. 2020 ROK „A”– NR. 27 
 

CZTERNASTA  

NIEDZIELA ZWYKA 

 

 
 
 

WAKACJE Z BOGIEM  
 

Wakacyjne dni to nowa okazja 

aby móc odpocząć 

ale jeszcze większa okazja 

aby podziwiając piękno przyrody i krajobrazów 

móc chwalić Imię, naszego Stwórcy i Pana. 

Wakacje mogą kojarzyć się nam 

z taką bardzo wydłużoną niedzielą, 

a niedziela to niezastąpiona okazja 

aby przebywać z Bogiem 

na modlitwie i w gestach solidarności, 

to czas, aby poświęcić chwile drugiej osobie 

i zwalczać w sobie chwast obojętności. 
 

BIURO PARAFIALNE JEST CZYNNE w czwartki i w piątki.  

Załatwianie ważnych spraw w biurze w lipcu i sierpniu jest możliwe  po 

wcześniejszym umówieniu przez telefon lub email.  Intencje mszalne 

również zamawiamy  przez telefon lub email, które będą potwierdzone. 

Ofiary za intencje można składać w kościele podczas składki lub wysłać 

pocztą lub wrzucić do skrznyki pocztowej z dopiskiem (czyje intencje). 

Biskup zaleca stopniowe otwarcie biura dla utrzymania bezpieczeństwa.  
 
MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE Z UDZIAŁEM WIERNYCH 

Od piątku 12 czerwca rozpoczęliśmy Msze św. z udziałem wiernych.   

Ze względu na ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa starszych i 

chorych Parafian Msza św. nidzielna o godz. 10 rano będzie w dalszym 

ciągu udostępniona na żywo na You Tube (link na website i facebook). 

www.ourladyofphchurch.ca 
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 Intencje przyjmie biuro, tylko przez telefon lub email. 
 
WYMAGANIA I INFORMACJE OD BISKUPA G. BERGIE 

Sakrament Chrztu sw.  - możliwy z fizycznym dystansem. 

Śluby – Msza św. w tym czasie 30 % pojemności kościoła  

Spowiedż sw. -  tylko w Crying Room ( tylko jedna osoba) 

Pogrzeby – Msza św. w tym czasie 30% pojemności kościoła 

Msze żałobne mogą być odprawiane w kościele z wymaganym dystansem. 
 
Komunia duchowa: dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św.  

niedzielnej ze względów zdrowotnych przypomina się, że w tym 

niezwykłym czasie zwolnieni są (dyspensa) od obowiązku uczestniczenia.  

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. 
 

BIULETYN PARAFIALNY W LIPCU I W SIERPNIU 

Drukowany będzie co drugi tydzień.  
 
NIAGARA LIFE CENTRE “ CHANGE IS GOOD CAMPAIGN”  

Cenrtum Niagara pomaga tym, którzy są psychicznie załamani i nie potrafią 

sobie pomóc.  Poprzez współpracę z Niagara Life Centre wyciągamy ręce 

Jezusa do ludzi w naszym rejonie.  

W tym roku możemy wpierać wirtualnie przez website:   

Visit https://niagaralifecentre.ca/virual-coin-campaign.  
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

Sunday offering $3,414  Reno. $1,606 votive $115  

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za  troskę, modlitwę i ofiary.  

 

 

 
  

Ojciec pokornym objawia Syna swego 

 

 Czytania: 

   Za 9,9-10 

   Rz 8,9.11-13 

  Ewangelia           Mt 11,25-30  

 

„Pokorny król chwały” – określenie to wydaje 

się paradoksem i nim zresztą jest.  Jest to 

paradoks wiary.  Kto się poniża, będzie 

wywyższony.  Sami z siebie nigdy tego nie 

pojmiemy, a nawet gdybyśmy zrozumieli, to nie 

będziemy w stanie tego zrealizować.  Musimy 

prosząc Ducha Świętego, który przenika 

tajemnice Boga, by wypełnił nasze serca 

prawdą, którą kiedyś włożył w usta Chrystusa, 

byśmy dzięki niej mogli zasmakować radości, 

która stała się udziałem naszego Zbawiciela. 

 

********************** 
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Ziarnem jest słowo Boże 

 

Czytania: 

 Iż 55,10-11 

 Rz 8.18-23 

Ewangelia      Mt 13,1-23 

 

Na początku dzisiejszej Ewangelii widzieliśmy 

Jezusa nauczającego z łodzi tłumy zgromadzone 

na brzegu jeziora.  To wydarzenie jakby 

powtarza się w naszej obecności.  Także teraz 

Jezus naucza nas stojąc pośród nas i przed nami.  

My zaś przypominamy tłum, który słucha Go 

stojąc na brzegu. Dla tych, którzy Go słuchali, 

rozmnożył chleb na pustyni.  Również dla nas 

rozmnaża chleb, który jest Jego ciałem 

wydanym dla nas.  Jego obecność stanie się w 

nas pełna, gdy przyjmiemy Go w Jego słowie i 

w Jego sakramencie, którym jest Jago ciało 

wydane za życie świata.  Starajmy się, by znalazł 

w nas ziemię dobrą i gotową przyjść z radością 

Tego, który jest nasieniem na życie wieczne, 

które stało się ciałem i zamieszkało między 

nami.  

 

Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 

 

 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 
 
04. VII. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am Dziękczynna - Rodzina Miketic  

   5:30 pm † Z rodz. Kędzierskich i Szpilewskich                      – Basia 
      
05. VII. NIEDZIELA * SUNDAY  

     8:30 am   Za Parafian żyjących i zmarłych  - OMI 

   10:00 am (Live) Anielę Tkaczyk (27 rocz.) - Córka Czesia 

   11:30 am   For †  Frankie (Dustin) Furman  – Ciocia Chris and family 
 
06. VII. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm  † Halinę i Stanisława Kocjan – Halina i Aleks Bialas 
  

07. VII. WTOREK * TUESDAY  

   9:00 am  † Edwarda Sanockiego - Halina Bućko  
 
08. VII.  ŚRODA* WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

   6:30 pm † Marka Smuga – Halina Bućko 
 
09. VII. CZWARTEK * THURSDAY   

  9:00 am O Boże bł. dla Teresy - Romana  
 

10. VII. PIĄTEK * FRIDAY   

   6:00 pm † Michalinę, Andrzeja i Kazimierza  - Zofia z rodziną 
 
11. VII. SOBOTA* SATURDAY .Sw. Benedykta 

   9:00 am Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w rodzinie Osakowicz -Jola  

   5:30 pm † Kazimierza i Marię Bobowskich            – Syna z rodz. 
      
12. VII. NIEDZIELA * SUNDAY  

     8:30 am   Za Parafian żyjących i zmarłych  - OMI 

   10:00 am (Live) Aleksandra Praczuk (5 rocz.) - Rodzina 

   11:30 am   For † Parents Mikolaj and Julia Salik  – Gienia & family 
 
13. VII. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm  † Agnieszkę Czekajło – Córka 
  

14. VII. WTOREK * TUESDAY  

   9:00 am  † Marka Smuga - Mama i siostra  
 
15. VII.  ŚRODA* WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

   6:30 pm Group Mass/Msza Zbiorowa 

1. + Halinę Nowak – Córka Liz 

2. + Michalinę, Andrzeja i Kazimierza Konopka -Zofia Soja 

3. + Józefa, Krystynę i Kazimierza Soja – Zofia z rodziną 

4. + Męrza Andrzeja i mamę Cecylię (2 rocz.) – Danuta 

5. + Michalinę i Antoniego Klimkowski - Danuta  
 
16. VII. CZWARTEK * THURSDAY   

  9:00 am  † Marka Smuga - Mama i siostra  
 

17. VII. PIĄTEK * FRIDAY   

   6:00 pm † Helen Nowak (1 rocz.)  - Córka Liz Nowak 
 
18. VII. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am  † Marka Smuga - Mama i siostra 

   5:30 pm Za Parafian zmarłych i żyjących                       – OMI 
      
19. VII. NIEDZIELA * SUNDAY  

     8:30 am  † Józefa Blakiewicz  - Córka 

   10:00 am (Live) Janusza Bućko - Żona 

   11:30 am   For †  Kalita & Tracz family  – Gienia Olszowy and family 

……………………………………………………………………………. 
 
ZAPOWIEDZI/MARRIAGE BANNS 

Tristan Wright and Katarzyna Bednarz – August 1, 2020 

……………………………………………………………………………. 

   

 
 

 

   
RITES CELEBRATED IN THE CHURCH 

 

Baptisms 

The Baptism of infants and young children are 

celebrated in usual manner with physical distancing. 

Marriage 

Marriages may be celebrated with up to 30% church 

capacity.  The norm for physical distancing pertain to 

all present with the exeption of bride and groom. 

Reconciliation 

Confessions are possible only in the Crying Room. 

Funerals 

Funeral Masses may be celebrated in the church with 30 

% church capacity, at this time. 

Memorial Masses may be celebrated in the church with 

up to 30% capacity. 

 

 

 

 


