13. IX. 2020 ROK „A”– NR. 37

DZISIAJ – DRUGA SKŁADKA NA POTRZEBY ZIEMI ŚWIĘTEJ
oraz na pomoc uchodźcom. Bóg zapłać za ofiary.

DWUDZIESTA CZWARTA
NIEDZIELA ZWYKA

16 WRZEŚNIA – MSZA ŚW. ZBIOROWA - intencje można zamawiać
telefonicznie lub przez email.
27 WRZEŚNIA – DRUGA SKŁADKA NA POTRZEBY BISKUPÓW
KANADYJSKICH - Prace Konferencji wspierają ofiary katolików z kolekt.
Konferencja broni sprawiedliwości społecznej i wolności religijnej. Specjalne
koperty będą dawane do rąk w przyszłą niedzielę.
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

Przebaczenie i pojednanie
Czytania:
I-27,30-28,7
II - Rz 14,7-9
Ewangelia -Mt 18,21-35
Słowo Boże, które ubiegłej niedzieli
mówiło nam o upomnieniu braterskim, dziś
proponuje wielki i ważny dla Ewangelii temat
przebaczenia.
To tak jakby pan chciał
sparafrazować tę prośbę z „Ojcze Nasz” „Odpuść
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”.
Przebaczenie jest miarą radykalności moralności
ewangelicznej. Ten obowiązek nie był obcy i
żydom, jak widać z pierwszego czytania: Złość i
gniew są obrzydliwościami.
Odpuść winę
bliźniemu … Powtórne prawo odwetu
starożytnych (oko za oko, ząb za ząb) – Kpl 24,1920) stało się nieaktualne. Niestety, kazuistyka
odebrała moc i tej zmianie na lepsze. Z tego
powodu Jezus kładzie kres wszelkim kruczkom
prawnym typu: „Ile razy mam przebaczać? Komu
przebaczać? Odpowiada zdecydowanie: przebacz
siedemdziesiąt siedem razy, uczyli zawsze;
przebacz
każdemu
człowiekowi,
nawet
nieprzyjacielowi (por.Mt 5,44), nawet temu, kto
złem odpłaci za dobro (Mt 5,39).

Raniero Cantalamessa

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 muszą być wręczane tylko po Mszy
Św. i tylko przez posługujących – są to wymogi COVID.
* Jeśli ktoś nie czuje się dobrze np. ma gorączkę, katar lub inne
symptomy to prosimy o pozostanie w domu.
Wymogi COVID są obowiązkowe do 1 października 2020.
Za nieprzestrzeganie tych zaleceń istnieje niebezpieczeństwo ponownego
zamknięcia kościoła.
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 dzisiaj o godz. 2:00 - w Sali Stowarzyszenia.
DZIĘKUJEMY Drodzy Parafianie, jesteśmy bardzo wdzięczni za wasze
hojne wspieranie naszej parafii, mimo tych trudnych czasów. Jesteśmy
również bardzo wdzięczni za każdy gest wsparcia i troski o nasz Kościół.
Niech Bóg obficie nagradza dobroć waszych serc.
POTRZEBNI WOLUNTARIUSZE Zwracamy się z prośbą do was
kochani parafianie, jeśli macie czas i chęci poświęcić swój czas dla swojej
parafii, prosimy zgłaszać się dzwoniąc do biura parafialnego.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS
Sept. 06 – Sunday $2,506 Reno. $100 votive $109.

September 13, 2020
TWENTY-FOURTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
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+ Halinę Nowak – córka Liz
+ Dziadków obu stron – Zofia i Henry z rodz.
+ Męża Andrzeja i mamę Cecylię – Danuta
+ Sebastiana Drekowskiego – Mama
+ Stanisława Tomaszkiewicz – Teresa Pogoda
+ Jana Popiel
- Żona
+ Marię Macińską – Córka
+ Feliksa Wach
- Żona
+ Wieława Iwańskiego i + Helenę Grzyb
– Lidia Wróblewska
+ Stasia Sochę (1 rocz.) - F. S. Majerscy
+ Mame Władysławę, Michała, Bogdana
i Jerzego – Rodzina
+ Józefa, Wiesława, Stanisława i Irenę – Wanda
Socha z synem
+ Adelę Pogoda Long – Mama
+ Joannę Zych (15 rocz.) – Córka Łucja z rodz.
+ Juliana Malinowskiego – Syn Leszek z rodz.
+ Dziadków obu stron – Łucja i Leszek
+ Rodziców Ignacego i Marie i rodzeństwo -Anna
O Boże bł. i zdrowie dla Lusi Górskiej z ok.
urodzin – Koleżanki
O powrót do zdrowia dla Romany Pacewskiej
O powrót do zdrowia i opiekę MB dla DariuszaJana – Wandzia, Kazia i Jadzia
O zdrowie i bł. Boże dla mamy Heleny oraz Taty
Antoniego – Leszek i Lucja
O zdrowie i opiekę Bożą dla dzieci – Łucja i
Leszek
O Boże bł. i zdrowie dla małżonków – Własna
O Boze bł. i opiekę Matki Boskiej Nieustajacej
Pomocy dla o. Proboszcza Sławka – Parafianie
O zdrowie i bł. Boże dla Lusi Górskiej z okazji
urodzin - Dzieci

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.

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS
12. IX. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am † Fabiana Szpilewskiego
5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych
13. IX. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am † Czesława Borodycz
10:00 am (Live) † Staszka (1 rocz.) i Irenę Socha
11:30 am For † Edward (13) i Albert Kubica

- Basia
– OMI
- Rodzina
- Mama
- Wife & children

14. IX. PONIEDZIAŁEK * MONDAY Podwyższenie Krzyza
6:00 pm † Mariana Narbutt
– Rodzina
15. IX. WTOREK * TUESDAY Matki Boskiej Bolesnej
9:00 am † Stanisławę i Stanisława Ziarno
- Siostra Bronia
16. IX. ŚRODA* WEDNESDAY Św. Korneliusza i Cypriana
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
6:30 pm Zbiorowa/Group Mass
17. IX. CZWARTEK * THURSDAY
9:00 am † Władysławę i Wacława Domagała
18. IX. PIĄTEK * FRIDAY
6:00 pm † Izabelę i Tadeusza Kalabis
19. IX. SOBOTA* SATURDAY
9:00 am † Zygmunta Labanowicz
5:30 pm † Stanisława i Helenę Szpara

- Siostra Bronia
– Danuta
-Syn z rodziną
– Córka zrodzina

20. IX. NIEDZIELA * SUNDAY
8:30 am O Boże bł. dla Waldemara i Cecylii Kubrak
- Przyjaciel
10:00 am (Live) † Poległych w 81 rocz. Agrasji Sow. na Polske - ZKRP
11:30 am For Parishioners living and deceased
- OMI
…………………………………………………………………………….
TODAY – SECOND COLLECTION FOR CHURCH IN Holy Land
and Refugee Ministry (Rescheduled from Good Friday by the Holy See).
Thank you for your generous giving.
SEPTEMBER 16 – NEXT GROUP MASS
Parish office is accepting intentions by phone or email.
SEPTEMBER 27 - SECOND COLLECTION (DIOCESAN)
for the needs of the Canadian Bishops. This collection helps to finance the
research and study of complex issues on national and international level.
Special envelopes will be given out next Sunday.
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.
THANK YOU Dear Parishioners we are very greatful for your generous
support of our parish despite these difficult times. We are also very grateful
for every gesture of support and care for our church. May God rewards
abundantly the goodness of your hearts.
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
information, call 905-356-4113 or 905-684-0154, or email
separatedanddivorced@saintcd.com

