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DWUDZIESTA ÓSMA 

NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA W KANADZIE - 

Symbolem Święta Dziękczynienia w Kanadzie jest pieczony, 

nadziewany indyk, podawany z sosem żurawinowym i z 

pieczonymi ziemniakami. Tradycyjnym daniem jest również 

ciasto z dyni. Kanadyjczycy uważają, że pierwsza uroczystość 

tego typu miała miejsce w 1578 roku, kiedy podróżnik Martin Frobisher złożył 

dziękczynienie za ocalenie życia. Miało to miejsce w okolicach Nowej 

Funlandii i Labradoru. Drodzy Parafianie, życzymy Wam i waszym rodzinom 

miłego świętowania – oczywiście z zachowaniem ostrożności z powodu 

COVID. 
 
RÓŻANIEC W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU W NASZYM KOŚCIELE 

w poniedziałki, środy i piątki o godz. 6:00 pm. Zapraszamy do licznego 

udziału. Tych, którzy nie mogą osobiście modlić się z nami w kościele - z 

różnych powodów - zachęcamy do modlitwy różańcowej w domu. Włączmy 

się jak najliczniej w spełnienie prośby, jaką w Fatimie skierowała Maryja do 

trojga pastuszków mówiąc: „odmawiajcie codziennie różaniec”. 

 

KALENDARZE NA ROK 2021 - W przyszłą sobotę i niedzielę 17 i 18 

Października - przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć kalendarze. Cena 

$5.00. Prosimy, aby przygotować $5.00 banknoty. 
 
18 PAŹDZIERNIKA – SKŁADKA DIECEZJALA NA MISJE. Bądźmy 

szczodrzy wspierając dzieła misyjne i pracę Kościoła Powszechnego.  

Kopertki będą wręczane dzisiaj po Mszach św. 
  
20 PAŹDZIERNIKA – KOLEJNA MSZA ŚW. ZBIOROWA – Intencje 

można zamawiać w biurze parafialnym. 
 
1 LISTOPADA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W tym 

roku, ze względu na pandemię COVID i ograniczenia Ministerstwa Zdrowia, 

modlitw w Mauzoleum cmentarza Victoria Lawn nie będzie. Zachęcamy 

jednak do odwiedzania grobów swoich bliskich w dowolnym czasie. W 

dniach od 1-7 listopada Różaniec i Msze św będą odprawione za zmarłych 

wymienionych w wypominkach. Kopertki będą wręczane w przyszłą niedzielę 

po Mszach św. (można także używać swoje koperty). Prosimy o wpisywanie 

intencji drukiem. Wypominki można wrzucać do kosza z niedzielną składką. 
 
BIURO PARAFIALNE JEST CZYNNE w czwartki i w piątki aż do 

odwołania - Załatwianie spraw w biurze po wcześniejszym umówieniu.  
 
MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO NA YOU TUBE w 

niedziele o godz. 10:00 rano będą w dalszym ciągu dostępne przez 

parafialny website www.ourladyofphchurch.ca. Zapraszamy, szczególnie 

tych, którzy z przyczyn zagrożenia COVID nie mogą przyjść do kościoła.  
 
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 wykładane na zewnątrz, tylko były osobiście wręczane każdej osobie.  
 
KOPERTY NA OFIARY NIEDZIELNE NA ROK 2021 – Osoby 
korzystające obecnie z kopertek otrzymają je bez zgłaszania. Natomiast 
rodziny lub osoby, które nie korzystają z kopertek w roku bieżącym, a 
chciałyby z nich korzystać w roku przyszłym, proszone są o kontakt 
telefoniczny z biurem parafialnym.  Parafian, którzy w ostatnim czasie 
zmienili miejsce zamieszkania prosimy, aby zgłosili aktualny adres.  
Można nowy adres wypisać i dostarczyć z ofiarą podczas niedzielnej kolekty.   
 
LEGION PL. 418 PRZY VINE ST. OGŁASZA I ZAPRASZA - W dniu 17 

października, 2020 - Polski Legion organizuje Bottle Drive. Puste butelki i 

puszki po piwie także butelki po winie oraz innych alkoholach  można 

przywozić do Legionu (  292 Vine Str. St.Catharines) w godz. 9:00 am- 3:00 

pm. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc dla weteranów oraz 

wdów po weteranach. Dziękujemy za poparcie! 

 

STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE OGŁASZA - Canadian 

Polish Society, 43 Facer St. St. Catharines. Zebranie zostało odwołane.  

Meeting for next Sunday is cancelled. 
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS -  

Sept. 27 – Sunday $1,850, Reno. $80; Votive $65; Diocesan $280. 

 

 

 

„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś” 

 

 
 

 

 

Czytania: 

    I –  Iz 25,6-10a 

   II –  Flp 4,12-14.19-20 

         Ewangelia     Mt 22,1-14 

 

 

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?  Pytanie 

to skierowane jest i do nas.  Znajdujemy się 

w ogromnej Sali, którą jest Kościół, na 

uczcie, którą jest Eucharystia.  Jezus zmusza 

nas do zastanowienia się i zapytania samych 

siebie, czy i my nie przyszliśmy tu bez stroju 

weselnego, czy i my być może znajdujemy 

się tutaj przez przypadek lub może z 

przyzwyczajenia, nie biorąc udziału i nie 

interesując się tym, co się odbywa.  Czy 

przypadkiem nie jesteśmy odlegli sercem, z 

myślami budującymi gdzieś w obłokach lub 

zajętymi codziennymi sprawami. 

Św. Paweł napominał pierwszych 

chrześcijan: każdy niech najpierw zrobi 

dokładny rachunek sumienia, zanim spożyje 

ten chleb (1 Kor 11,28) 
 

 

 

Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS 
 
10. X. SOBOTA/ SATURDAY  

  9:00 am  O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla Danuty   

                 Książek z okazji urodzin – Legion Maryi 

  5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych - OMI 
      
11. X. NIEDZIELA/ SUNDAY  

  8:30 am † Józefa Kędzierskiego (4 rocz.) - Basia   

                   z rodziną 

10:00 am (Live) † Józefa Szeląga, Stefanię i Edwarda 

                 Sanocki - Dzieci 

11:30 am † Józefa Kobiela - Córka z rodziną 
 
12. X. PONIEDZIAŁEK /MONDAY - Thanksgiving 

6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

6:30 pm  † Wiesława Wierzcholskiego (3 rocz.) – Żona  

                  z rodziną  

13. X. WTOREK /TUESDAY   

  9:00 am † Cecylię Krupa  - Dzieci  
 

14. X.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

   6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

   6:30 pm Dzięk.w 30 rocz. Ślubu Barbary i Ryszarda - Rodzice 
  
15. X. CZWARTEK/THURSDAY Św. Teresy z Avila 

   9:00 am † Walter i Jean Karmazenski – Rodzina  
 
16. X.  PIĄTEK / FRIDAY 

   6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

   6:30 pm  Dziękczynna – Rodzina Miketic 
 
17. X. SOBOTA/ SATURDAY  

   9:00 am  † Andrzeja Kornak – Stan i Kathy Augustyn 

   5:30 pm † Stanisława Kamińskiego – Żona i dzieci     
 
18. X. NIEDZIELA/ SUNDAY  

   8:30 am † Jadwigę Żukowską - Rodzina 

 10:00 am (Live) † Parafian żyjących i zmarłych - Własna 

 11:30 am † Henryka Napieraj – Children and family 

……………………………………………………………………… 
 
OCTOBER 18 – COLLECTION  FOR WORLD MISSION   - The theme 

for World Mission Day 2020 is “Here am I, send me” (Is 6:8). The Message 

of His Holiness Pope Francis for World Mission Day 2020 can be found at:  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/p

apa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html. Special envelopes 

will be given out today after Masses. 
 
NOVEMBER 1 – ALL SAINTS DAY - Due to the COVID pandemic and 

the restrictions of the Ministry of Health, prayers in the Mausoleum of Victoria 

Lawn Cemetery will not take place, while parishioners can visit the graves of 

their loved ones in the cemetery at any time. From November 1-7, the Rosary 

and Mass for the dear departed will be celebrated as always. Special 

Envelopes will be handed out next Sunday after Masses (you can use your own 

envelopes).  Please print your intentions in the way that they can be read. 
 
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. 
 
SUNDAY OFFERING ENVELOPES FOR 2021  - Current envelope users 

will receive them for the next year automatically. However, families or 

individuals who do not use envelopes this year, and would like to use them 

next year, are asked to call the parish office. Parishioners who have recently 

changed their address are asked to print their current address on the 

offering envelope.  In November the parish office will be preparing the new 

Sunday envelopes for next year.  
 
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 collections or by mail. 
 
POLISH LEGION at 292 Vine St., St. Catharines is holding a contactless 

Bottle Drive - Saturday , October 17,  2020 - 9:00am-3:00pm. Beer bottles, 

beer cans, wine and alcohol bottles are accepted. All monies raised from the 

bottle Drive will benefit veterans and their widows . Niagara Military Vehicle 

Association will be on site.  Thank you for your support! 

 

THANKSGIVING – is the time we remember to thank God for all the ways 

He shows His love, like creating the beauty of the seasons, and letting us know 

He is always there for us. HAPPY THANSGIVING! 

    
 

WAŻNE PRZYPOMNIENIE 

DOTYCZĄCE RESTRYKCJI COVID: 

 

1.  Maski należy nosić zakrywając nos tak długo, jak 

parafianie są w kościele, mogą być usunięte tylko do 

przyjęcia Komunii świętej. Nie wolno zdejmować ani 

uchylać maski podczas Mszy św. 

2. Noszenie osłony twarzy jest obowiązkowe od pięciu 

lat wzwyż, zgodnie z polisą naszej diecezji. 

3. Parafianie, którzy chcą przyjmować Komunię świętą 

na język, mają się zbliżać do ołtarza po zakończeniu 

Komunii św. na rękę.  

4. Po Zakończeniu Mszy św. proszę unikać gromadzenia 

się w grupach - na pogaduszki. 

4. Osoby, które nie mogą zastosować się do podanych 

restrykcji proszone są o pozostanie w domach i 

uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej przez 

inetrnet. www.ourladyofphchurch.ca.  

 

IMPORTANT REMINDER OF COVID 

RESTRICIONS: 

 

1. Masks are to be worn covering nose as long as 

parishioners are in the church, can be removed only 

for the reception of Holy Communion.  

The wearing of face covering is mandatory for 

those five years old and older as per Diocesan 

Policy. Vebsite www.ourladyofphchurch.ca 

2. Parishioners who wish to receive Holy Communion 

on the tongue are to approach after other parishioners 

have received Holy Communion in the hand with no 

exceptions.  

3. After Mass parishioners are asked not to socialize 

outside. 

4. Those who are unable to follow restrictions should 

stay at home and take advantage of the Mass 

broadcasted via internet www.ourladyofphchurch.ca   
 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html
http://www.ourladyofphchurch.ca/

