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27 WRZEŚNIA  – DRUGA SKŁADKA NA POTRZEBY BISKUPÓW 

KANADYJSKICH - Prace Konferencji wspierają ofiary złożone na tacę. 

Koperty  na ten cel będą rozdawane dzisiaj po każdej Mszach św. 
 
BIURO PARAFIALNE JEST CZYNNE w czwartki i w piątki - aż do 

odwołania.   Załatwianie spraw w biurze po wcześniejszym umówieniu 

przez telefon lub email.  
 

MSZA ŚW. TRANSMITOWANA NA ŻYWO – W ubiegłą niedzielę ze 

względów technicznych, brak połączenia internetowego, Msza św. nie była 

transmitowana – za co bardzo przepraszamy. Zapewniamy także, że 

transmitowanie Mszy Św. na żywo, będzie w dalszym ciągu kontynuowane 

na You Tube lub website www.ourladyofphchurch.ca 
  
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID – W dalszym ciągu 

obowiązuje nas przestrzeganie zaleceń i restrykcji wydanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. Dlatego zaleca się: jeśli czujemy się źle lub mamy 

symptomy wskazuące na COVID-19 proszę nie przychodzić do 

kościoła;  dezynfekujemy ręce przy wejściu i wyjściu z kościoła.  W dalszym 

ciągu obowiązuje nosznie maseczek; zachowujemy odstęp 2 metrów, jednak 

osoby z tego samego domu mogą siedzieć obok siebie bez dystansowania się. 

We wszystkich sprawach porządkowych respektujemy polecenia 

wolotariuszy. Modlimy się tylko w ławkach – do obrazu możemy podejść żeby 

zapalić świecę, a na modlitwę wracamy do ławki. Nie dotykamy figur i 

obrazów. Dzieci cały czas mają być przy rodzicach; w kościele zachowujemy 

się stosownie. PROSIMY O ZACHOWANIE ROZSĄDKU I TROSKĘ O 

MIEJSCE ŚWIĘTE I LUDZI KTÓRZY DO TEGO MIEJSCA 

PRZYCHODZĄ. 
 
PROŚBA DO SŁUŻB PORZĄDKOWYCH POMAGAJĄCYCH W 
NIEDZIELĘ W KOŚCIELE – pamiętajmy, że w czasie COVID obowiązuje 
zakaz wykładania w miejscu publicznym materiałow drukowanych itp. 
Dlatego zwracam się z prośbą aby biuletyny oraz koperty na drugą składkę nie 
były wyłożone na zewnątrz tylko były osobiście wręczane każdej osobie.  
 
PODZIĘKOWANIE – serdeczne podziękowanie dla wolontariuszy za ich 
otwartość i gotowość do niesienia pomocy.  
 
PROŚBA DO PARAFIAN - prosimy, aby nie przynosić do kościoła żadnych 
dewocjonaliów (obrazów, książek religijnych i innych artykułów). Jest to 
zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Przypominamy także, że kościół nie jest 
miejscem przechowywania nieaktualnych i starych, zbędnych w domu 
przedmiotów. Dziękujemy za zrozumienie. 
 
REKLAMY W BIULETYNIE - osoby prywatne, oraz firmy, które chcą 
odwołać lub zmienić swoje ogłoszenie powinny to uczynić jak najszybciej. 
Przypominamy, że osoby, które nie opłaciły swoich ogłoszeń za rok 2020 
proszone są o uiszczenie należności lub kontakt z biurem parafialnym do 30-
go września 2020 r. Tel: (905) 937-4230. 
 
BIOGRAFIA O. PROBOSZCZA NA WEBSITE - zainteresowani mogą 
wejść na website i pod about na głównej stronie jest informacja o naszej 
parafii a poniżej jest informacja o naszym nowym Proboszczu O. Sławku 
Oblak, omi.  
 
UŚMIECHNIJ SIĘ - Małżeństwa często przypominają trzy zakony. 

- na początku Franciszkanów- zapatrzonych w przyrodę 

- z czasem Dominikanów - mocnych w słowach i argumentach 

- po latach już tylko Kamedułów przestrzegających reguły milczenia. 

 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS -  

Sept. 13 – Sunday $2,020  Reno. $30 votive $93, Good Friday $497. Bóg 

zapłać za waszą ofiarność, mimo tych trudnych czasów. Jesteśmy również 

bardzo wdzięczni za każdy gest wsparcia i troski o nasz Kościół. Niech Bóg 

obficie Wam nagradza wasze dobre uczynki. 

 

  

 
 

  

Myśli Boże 

 

 
 

 

Czytania: 

     I –  Iz 55,6-9 

    II –  Flp 1,20-24.27a 

 Ewangelia           Mt 20,1-16a 

 
 
 Nasze dzisiejsze spotkanie ze słowem 

Bożym rozpoczęło się w sposób szczególnie 

uroczysty.  Stanęliśmy twarzą w twarz z Bogiem, 

który mówi do nas osobiście: Myśli moje nie są 

myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami 

… Zostaliśmy w ten sposób jakby otoczeni 

majestatem i świętością Boga, które w Psalmie 

Responsoryjnym stały się motywem do 

wychwalania Boga 

 

• Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych 

drogach i łaskawy we wszystkich swoich 

dziełach. 

 

Wielki, sprawiedliwy, dobry, święty – również 

Jezus tymi słowami wielbił swego Ojca i modlił 

się do Niego. 

 

 

 
Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 

 

19. IX. SOBOTA /SATURDAY  

   9:00 am  † Zygmunta Labanowicz -Syn z rodziną 

   5:30 pm  † Stanisława i Helenę Szpara – Córka z rodziną 
      
20. IX. NIEDZIELA /SUNDAY  

     8:30 am  O Boże bł. dla Waldemara i Cecylii Kubrak –  

                    Przyjaciel 

   10:00 am  (Live) † Poległych w 81 rocz. Agresji na Polskę  -  

                    ZKRP, BWP 

   11:30 am   For Parishioners living and deceased - OMI 
 
21. IX. PONIEDZIAŁEK /MONDAY  

  6:00 pm  O Boże bł. dla Michała z ok. urodzin – Mama i  

                 babcia 
  

22. IX. WTOREK /TUESDAY  - Św. Mateusza Apostoła 

   9:00 am  † Bolesława, Helenę i Andrzeja Ziarno - Siostra  

                   Bronia  
 

23. IX.  ŚRODA/ WEDNESDAY - Św. Pio of Pietrelcina 

   6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

   6:30 pm †  Rodziców Mariana I Julię Wojciechowski - Córka z rodz. 
  
24. IX. CZWARTEK/ THURSDAY   

  9:00 am  †O Boże bł. dla Marka z rodziną - Mama  
 

25. IX. PIĄTEK/ FRIDAY  

   6:00 pm † Marka Smuga – Mama i siostra z rodziną 
 
26. IX. SOBOTA/ SATURDAY  

   9:00 am  † Piotra i Czesławę Ziarno - Siostra Bronia 

   5:30 pm  Za Parafian żyjących i zmarłych – OMI 
      
27. IX. NIEDZIELA/ SUNDAY  

     8:30 am Dziękczynna w 45 rocz. Ślubu Barbary i Józefa Kułacz - Dzieci 

   10:00 am  (Live) † Marię, Jana i Mikołaja - Jenny i Jack 

   11:30 am   For † Parents of both sides and brothers - Kazimowicz family 

……………………………………………………………………………. 
 

 
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 Today after Masses. 
 
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. 
 
NEW WAYS OF DISTRIBUTING BULLETINS AND ENVELOPES - 

we ask the USHERS to continue handing out bulletins and envelopes for 

Special Collection to parishioners after the Masses.When finished,  the 

remaining bulletins and envelopes are to be left inside the cabinet until the 

end of the next Mass. This is the COVID directive. 
 
ANY ITEMS: BOOKS AND PICTURES ARE NOT ALLOWED 

Please do not bring any used items (paintings, religious books and other 

articles) to church foyer and leave them there.  This is the COVID directive. 

 

COVID-19 UPDATE  - Dear Parishioners and Friends We would like to 

take this opportunity to thank a number of parishioners who have helped 

during this pandemic. Our regular cleaning crew has spent countless hours 

cleaning the church and making sure that it is well sanitized. Also a very big 

thank you to our volunteers who have been greeting you at the door of the 

church. They are the ones who make sure that you have your hands sanitized  

and wear masks. We appreciate their help and your cooperation. This has not 

been easy for any of us.  

 

MARRIAGE TIP - Couple relationships often experience strain during 

times of stress and the last several months have provided some of the highest 

stress many couples have faced. It is important to step back and recognize 

why tensions might be running high and then engage in actions that can 

release the pent up stress. Try cooking together, walking, biking or hiking 

together, praying together, or any activity that will bring laughter to the day. 

It may even mean finding ways to have some time apart, whether that be one 

person being outside while the other is in, or one person being on one floor 

of the house, while the other is on another. Time together is wonderful, but 

too much can be distressing! Remember that you are in this together and 

together you can find ways to feel connected and beat any feelings of stress. 

 

If you wish to continue supporting the parish financially, you can drop 

your envelope at the parish office or mail it to us.  

 

   

 


