
25. X. 2020 ROK „A”– NR. 43 
 

TRZYDZIESTA  

NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

 
 
 

1 LISTOPADA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH - W dniach od 1-7 listopada Różaniec i Msze 

św będą odprawione za zmarłych wymienionych w 

wypominkach. Kopertki są dostępne w przedsionku. (można 

także użyć swoich kopert). Prosimy o wpisywanie intencji 

drukiem. Wypominki można wrzucać do kosza z niedzielną 

składką.  

PAMIĘTAJMY – że nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w 

uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod 

zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar 

dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, 

możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli 

modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz 

dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 1. Wzbudzić intencję jego 

otrzymania. 2. Być w stanie łaski uświęcającej – po spowiedzi świętej. 3. 

Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 4. Przyjąć w tym dniu 

Komunię Świętą. 5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez 

odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach 

bliskich Ojcu Świętemu. 
 
6 LISTOPADA – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
5:00 pm Wystawienie Najswiętszego Sakramentu i Spowiedź św. 
 
6 LISTOPADA – PO MSZY ŚW. SPOTKANIE RODZICÓW dzieci, 

które są zapisane do Pierwszej Komunii św. 
 
MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO NA YOU TUBE w 

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

website www.ourladyofphchurch.ca. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy z 

przyczyn zagrożenia COVID nie mogą przyjść do kościoła. W ostatnim 

czasie były zakłócenia z transmisją Mszy św. i za to przepraszamy. 
 
DYPLOM JUBILEUSZOWY Z OKAZJI ŚLUBU – Małżonkowie, którzy 

w roku 2020 obchodzili lub będą obchodzić 25, 40, 50, 60 lub 60 + lecie 

małżeństwa, i chcieliby otrzymać od Biskup Bergie Dyplom Jubileuszowy z 

tej okazji, proszone są o kontakt z biurem parafialnym, do 12 listopada, w 

celu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Ze względu na ograniczenia 

COVID Jubileuszowej Mszy św. i uroczystej kolacji w tym roku nie 

będzie. 
 
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.   

 
KWIATY DO KOŚCIOŁA - Kwiaty upiększają Sanktuarium naszego 

Kościoła i są darem dla Boga i tych, którzy uczestniczą w naszych Mszach 

Św. i nabożeństwach. Koszt kwiatów ołtarza, który jest znaczny, jest 

finansowany z hojnej darowizny składanej przez rodzinę, która pragnie 

pozostać anonimowa - a nie poprzez pozycję w budżecie kościoła. 

Sponsorowanie kwiatów jest także znaczącym sposobem na uhonorowanie lub 

zapamiętanie bliskiej osoby. Ofiarę można także odliczyć od podatku. Na 

ofiarę można użyć własną kopertę z dopisem „kwiaty”. Prosimy o wpisanie 

numeru kopery, imiona i nazwiska. Kopertę można złożyć razem z Niedzielną 

składką. 

 

PRZYPOMINAMY ŻE W PRZYSZŁY WEEKEND 

NASTĄPI ZMIANA CZASU. Oznacza to, że  przestawiamy 

wskazówki o jedną godzinę do tyłu. 

 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS -  

Last  Sunday $2,664, Reno. $250; Votive $124; World Mission $582 
 
If you wish to continue supporting the parish financially, you can drop 

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

 

  

 

 

„Będziesz miłował Pana Boga swego  

oraz swego bliźniego jak siebie 

samego” 

 
 

 
 

 

Czytania: 

     I –  Wj 22,20-26 

    II –  1 Tes 1,5c-10 

         Ewangelia     Mt 22,34-40 

 

 
 Pierwsze i najważniejsze przykazanie 

dotyczące miłości Boga Jezus powtarza za Starym 

Testamentem:  Słuchaj, Izraelu – napisał lub 

ustnie przekazał Mojżesz – Pan jest naszym 

Bogiem – Panem jedynym.  Będziesz miłował 

Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej 

duszy swojej, ze wszystkich swych sił (Pwt 6,4-5).  

Te uroczyste słowa stały się wyznaniem wiary 

narodu wybranego.  Każdy pobożny Izraelita 

odmawiał je jako modlitwę wieczorną co szabat.  

Także w niedalekiej przyszłości , iluż to Żydów 

recytując Shema Izrael – słuchaj, Izraelu – szło na 

spotkanie śmierci w obozach zagłady. 

 Nowością przyniesioną przez Jezusa jest 

„drugie przykazanie”:  Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego.  Prawdę mówiąc to i 

ono było znane już w Starym Testamencie (Kpł 

19,18).  Czym innym było zresztą to, co 

słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jeśli nie 

kazuistyką dotyczącą miłości bliźniego?  Nie 

będziesz gnębił cudzoziemców.  Nie będziesz 

krzywdził wdowy … Raniero Cantalamessa 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

ODESZŁA DO WIECZNOŚCI (RIP) Romana Pacewska – l. 54 

Pogrzeb odbył się w piątek. Wieczyny odpoczynek racz jej dać Panie … 

 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


 

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

   5:30 pm † Bogdana Gierczyckiego – Żona z rodziną     
 
25. X. NIEDZIELA/ SUNDAY  

   8:30 am † Jolantę i Zenona Holak – Córka z rodziną 

 10:00 am (Live) Dziękczynna z ok. 50 rocz. Ślubu  

                  Alicji i Waleriana Kłodnickich - Rodzina 

 11:30 am † Mieczysław Szymański – Wife & family 
 
26. X. PONIEDZIAŁEK /MONDAY -  

6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

6:30 pm  † Andrzeja Kornak –  Grazyna i Aleksander  

          Kosturek oraz Grażyna i Krzysztof Szermiński 

 

 

27. X. WTOREK /TUESDAY   

  9:00 am † Walter i Jean Karmazenski - Rodzina 
 
28. X.  ŚRODA/ WEDNESDAY Sw. Szymona i Judy Tadeusza 

   6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

   6:30 pm † Mietka Pomorskiego (1 rocz.) - Żona z synami 
  
29 X. CZWARTEK/THURSDAY  

   9:00 am † Rodziców: Anielę, Michała i Eugenię Tkaczyk 

                                       oraz męża Zenona  Godlejewski – Czesia  

30. X.  PIĄTEK / FRIDAY 

   6:00 pm Nabożeństwo Różańcowe 

 6:30 pm † Marię, Jana, Mikołaja i dziadków obu stron   - Jenny i 

                                                                                   Jack 

31. X. SOBOTA/ SATURDAY   

  9:00 am  † Stanisława i Kazimierę Chmielak – Celina i Sabina z rodz. 

   5:30 pm † Mietka Pomorskiego – Żona z rodziną     
 
01. XI. NIEDZIELA/ SUNDAY  

   8:30 am † Jana, Anę i Władysława  – Jenny i Jack 

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

 11:30 am † Henryka & John Napieraj & Stypulkowski Family  

                 – Children and family 

……………………………………………………………………… 
 

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. 
 
NOVEMBER 6 – Meeting with parents whose children had been registerd 

last year for the 1-st Holy Communion.  
 
REGISTRATION FOR CONGRATULARY CERTIFICATE - Bishop 

Bergie will send a congratulatory certificate to married couples who have 

celebrated or will celebrate a 25th, 40th, 50th, 60th or 60th+ anniversary in  the 

year 2020.  To receive a certificate, please contact the parish office to complete 

a registration form by November 12. Due to COVID restrictions the special 

Mass and the formal dinner celebration is cancelled for this year. 
 
 

DAY LIGHT SAVING TIME - The first Sunday in November 

is when Daylight Saving Time ends, so in 2020 we’ll “fall back” 

one hour and return to Standard Time on Sunday, November 1, 

2020, at 2 a.m. Be sure to set your clocks back one hour before 

bed! 
 
ALTAR FLOWERS - Flowers beautify the Sanctuary of our church, and are 

a gift to God and those who attend our worship services. The cost of altar 

flowers is funded be a generous family – who wishes to remain anonymous. 

Flowers are not included in the church budget. A contribution made for flowers 

is a meaningful way to honor or remember a loved one. It is also tax deductible. 

If you wish to make a donation you can use your own envelope. Please write 

on the envelope "flowers", your name and the envelope #. You can place it in 

the regular Sunday collection basket. Thank You.   
 
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.   
 

    

 


