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WITAMY SERDECZNIE O. SŁAWOMIRA OBŁĄK, OMI -We wtorek 

1 września O. Sławek rozpoczął swoją posługę duszpasterską w roli 

proboszcza w naszej parafii. Witamy Cię O. Sławku serdecznie i życzymy Ci 

błogosławieństwa Bożego oraz opieki naszej patronki Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy. Niech Twoja posługa duszpasterska zrodzi w naszym 

życiu dobre owoce tu na ziemi i w Niebie.  W razie potrzeby jesteśmy na 

zawołanie, proś i pytaj, a my będziemy gotowi Ci pomóc w każdej chwili i na 

każde zawołanie.  
 
NOWE PROGRAMY SŁUŻBY NA SOBOTY I NIEDZIELE dla 
lektorów, kolektorów i szafarzy jest do odebrania w gablocie. W razie 
nieobecności, prosimy posługujących o znalezienie zastępstwa. 
 
13 WRZEŚNIA – SKŁADKA NA POTRZEBY ZIEMI ŚWIĘTEJ oraz 

na pomoc uchodźcom ( jest to zaległa składka). Specjalne koperty będą 

rozdawane dzisiaj po Mszach św. Panowie  posługujący dzisiaj w kościele 

będą wręczać koperty parafianom, gdyż są to wymogi COVID. 
 
16 WRZEŚNIA – MSZA ŚW. ZBIOROWA - intencje można zamawiać 
telefonicznie lub przez email. W tym roku są jeszcze wolne miejsca w 
listopadzie.  Ofiary za intencje można składać podczas składki w niedzielę 
lub wysłać pocztą. 
 
INTENCJE MSZALNE NA ROK 2021  - są już przyjmowane. 

Obowiązują podobne zasady jak powyżej. 
 
BIURO PARAFIALNE JEST CZYNNE w czwartki i w piątki. 

Załatwianie spraw w biurze po umówieniu przez telefon lub email.  
 

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA NA ŻYWO - ze względu na 

ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa starszych i chorych Parafian Msza 

św. niedzielna o godz. 10 rano będzie w dalszym ciągu transmitowana  na 

żywo na You Tube. Website www.ourladyofphchurch.ca 
  
WAŻNA INFORMACJA OD BISKUPA G. BERGIE – W dalszym ciągu 

obowiązuje nas przestrzeganie zaleceń i restrykcji wydanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym wszyscy parafianie proszeni są o 

przestrzeganie zaleceń poprzez założenie maski przed wejściem do  kościoła 

na Msze św. Wyjątki dotyczą osób z problemami medycznymi i dzieci poniżej 

5 roku życia. (Nikt nie zostanie odesłany do domu jeśli nie będzie miał maski.) 

-Przypominam że preferowana forma przyjmowania Komunii Św. w 

czasie pandemi jest na rękę.  

- Biuletyny oraz koperty na składki mogą być wręczane tylko po Mszy 

Św. i tylko  przez posługujących – są to wymogi COVID. 

  Wymogi COVID są obowiązkowe  do 1 października 2020. 
 
WYJAŚNIENIA ADMINISTRACYJNE - Jeśli ktoś pragnie oficjalnie 
należeć do naszej parafii, powinien się zapisać. Można to uczynić 
telefonicznie lub przez email; office@ourladyofphchurch.ca.  Rejestracja jest 
konieczna, gdyż nasze parafie nie mają określonego terytorium, lecz obejmują 
chcących do nich przynależeć. Świadczenia duszpasterskie, referencje lub 
podpisy dokumentów możemy spełniać tylko dla osób oficjalnie należących 
do parafii oraz biorących czynny udział w życiu parafii.  
 
PROŚBA DO PARAFIAN JUŻ ZAPISANYCH – Bardzo prosimy o 

informowanie biura parafialnego o wszelkich zmianach  - zmiana adresu i nr. 

telefonu. W obecnych czasach posługujemy się telefonami komórkowymi, 

komputerami itp. dokonując zmian danych osobowych  na bieżąco gdzie są 

one wymagane. Ta sama zasada obowiązuje w parafii. Pamiętajmy że Biuro 

Parafialne może efektywnie działać tylko i wyłącznie z aktualnymi danymi. 

Jest to bardzo istotne. Dziękujemy za wyrozumienie. 
 
STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE – zaprasza na Zebranie 

Ogólne, które odbędzie się 13 września o godz. 2:00 -  w Sali Stowarzyszenia.  
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS 

Aug. 30 – Sunday $1,793  Reno. $1325 votive $87. 

  

 
 

  
 

 

„Gdy twój brat zgrzeszy…”: 
napomnienie a miłość bliźniego. 

 
 

Czytania: 
     I – Ez 33,7-9 
   II –  Rz 13,8-10 

Ewangelia        Mt 18,15-20 
 

 
 Dzisiejsze rozważanie na temat słowa 
Bożego chciałbym zacząć od zdania 
kończącego Ewangelię:  Zaprawdę 
powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.  Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem pośród nich.   
 Zgromadziliśmy się w Jego imię, On więc 
jest tutaj wśród nas.  Mówimy to z 
drżeniem, ponieważ jest to ogromny akt 
wiary, który zamierzamy wypełnić.  Wiemy, 
że już wkrótce będzie z nami dzięki 
konsekracji, która uczyni z chleba Jego 
ciało.  Teraz jednak nie o taką obecność 
chodzi, ale o tę wypełniającą z samego 
faktu, że zgromadziliśmy się w Jego imię, by 
mówić o Nim, by w Jego imię mówić do 
Ojca.  W każdym z nas Jezus staje się obecny 
dla drugiego.  To również jest realna 
obecność, którą musimy się nauczyć 
dostrzegać i przenosić w codzienne życie.  
Za każdym razem, kiedy jesteśmy bodaj 
tylko we dwóch czy trzech, ale modlimy się 
i rozmawiamy o Jezusie, On już jest miedzy 
nami.  
 

Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 

 

 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

05. IX. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am  O Boże bł. dla Izabeli Adamczyk (2 rocz. Chrztu Sw.) -  Babcia 

   5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych                 – OMI 
      
06. IX. NIEDZIELA * SUNDAY  

     8:30 am  † Rodziców; Kazimierę i Antoniego Kułacz - Syn z rodz. 

   10:00 am  (Live) Za Poleglych II Wojny Swiatowej       - Dom Polski, NF   

   11:30 am   For † Stefan Kobiela - Córka Janina z rodziną 
 
07. IX. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

  6:00 pm  † Ryszarda Czajkowski  – Rodzina 
  

08. IX. WTOREK * TUESDAY Narodzenia NMP 

   9:00 am  † Jana i Natalię Ziarno  - Córka z dziećmi  
 
09. IX.  ŚRODA* WEDNESDAY Św. Piotra Klawera 

   6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

   6:30 pm † Rodziców, Adama i Franciszkę  - Rodzina 
 
10. IX. CZWARTEK * THURSDAY   

  9:00 am  † Zofię i Edwarda Brojek  - Siostra Bronia  
 

11. IX. PIĄTEK * FRIDAY  

   6:00 pm † Mamę Cecylię Stanisławek  – Córka i wnukowie 
 
12. IX. SOBOTA* SATURDAY  

   9:00 am  † Fabiana Szpilewskiego -  Basia 

   5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych                 – OMI 
      
13. IX. NIEDZIELA * SUNDAY  

     8:30 am  † Czesława Borodycz - Rodzina 

   10:00 am  (Live) † Staszka (1 rocz.) i Irenę Socha - Wanda 

   11:30 am   For † Edward (13) i Albert Kubica - Wife & children 

……………………………………………………………………………. 
 

WELCOME FR. SLAWEK OBLAK, OMI  - Please give a very warm 

welcome to our newly appointed Pastor, Fr. Slawek, who began celebrating 

Mass with us this past Monday! Fr. Slawek came to us from Vancouver, 

where he was a pastor for the last nine years, at St. Casimir’s Parish. We 

look forward to his ministry with us, as we transition forward as a parish. 

Dear Fr. Slawek we wish you many God’s blessings and smooth 

adjustment in your new home.  We will be here for you at all times. If 

you need help just ask.  More information on Fr. Slawek coming soon on 

our parish website! 
 
SUNDAY SCHEDULES AVAILABLE - for lectors, collectors and 

Eucharist ministers. 
 

SEPTEMBER 16 – NEXT GROUP MASS  

 Parish office is accepting intentions by phone or email. 
 

PARISH OFFICE IS OPEN ON THURSDAYS AND FRIDAYS - 

Please call the parish office for appointment before coming.  Mass 

intentions can be ordered by phone or email and dates will be confirmed. 

Donations can be given during Sunday collection or by mail. 
 
SEPTEMBER 13 – SECOND COLLECTION FOR CHURCH IN 

Holy Land and Refugee Ministry (Rescheduled from Good Friday by  the 

Holy See). Special envelopes will be given out after the Masses today. 
 

THE DIOCESAN SEPARATED & DIVORCED HEALING MINISTRY - The 

Diocesan Separated & Divorced Healing Ministry Support Group meets 

every second and fourth Monday of the month (except holidays) from 

7:00 p.m. to 9:00 p.m. at Mount Carmel Spiritual Centre, 

7020 Stanley Avenue, Niagara Falls, Ontario. For our pamphlet or 

informat ion ,  ca l l  905 -356-4113 or  905-684-0154,  or  emai l  

separatedanddivorced@saintcd.com 

    

 

 
In view of by-law, Bishop Bergie 

 directs the following. 
 

All parishioners in the City of St. Catharines are asked 

to comply with the new by-law by wearing a mask 

when entering a church. Exceptions pertain to those 

with medical issues and those under the age of 5.  

- All are reminded that it is strongly recommended that 

Communion is by hand. Communicants are instructed 

to remove their masks while the person ahead of them 

is receiving Holy Communion. After the priest says, 

“The Body of Christ” and the communicant responds 

“Amen” (at a distance of two meters), the communicant 

then approaches the priest to receive communion.  
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