22. XI. 2020 ROK „A”– NR. 46
UROCZYSTOŚĆ
CHRYSTUSA KRÓLA
Król i pasterz

opieramy się na tym fundamencie i na nim zbudowaliśmy nasze życie, wiemy,
że nawet w śmierci ten fundament nie może nam być odebrany.Cdn. ks.
Mieczysław Piotrowski.
ŚWIĄTECZNA AKCJA POMOCY BIEDNYM naszego miasta Zwracamy się z prośbą do wszystkich Parafian o donację artykułów
żywnościowych (suchych lub w puszkach), dla biednych naszego miasta.
Specjalne pojemniki są wystawione w przedsionku kościoła. Zwracamy się z
prośbą o przynoszenie artykułów świeżych i orginalnie zapakowanych.
ODESZŁA DO WIECZNOŚCI: Maria Dziedzina (87 l)
Pogrzeb odbył się w sobotę. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie

Czytania:
I – Ez 34,11-12.15-17
II – 1 Kor 15,20-26.28
Ewangelia Mt 25,31-46
W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego
liturgia opowiada nam o Jezusie Chrystusie.
Czyni to posługując się dwoma wielkimi
obrazami: Króla i Pasterza. Te dwa tytuły nie
przedstawiają jedynie dwóch różnych obrazów tej
samej osoby, nie wyrażają też naszego stosunku
do Chrystusa. Między tymi dwoma tytułami
mieści się cała historia zbawienia, dlatego
zawierają one jakby wielką teologię historii,
której w tę Uroczystość Chrystusa Króla uczy nas
liturgia. Rok kościelny nie mógł się zakończyć w
sposób bardziej uroczysty.
Psalm responsoryjny zawiera odpowiedź
stada na to nadzwyczajne objawienie Bożej
czułości. Jest to śpiew pełen zdumienia i radości
pobożnego człowieka, który czuje się Bożą
owieczką.
•

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć …

Raniero Cantalamessa

WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE - Końcowe oczyszczenie,
czyli czyściec. Jeżeli w momencie śmierci umierający
człowiek przyjmie dar Bożego Miłosierdzia, będzie żałował za
grzechy, ale konsekwencje jego złego postępowania będą
zadawać cierpienie ludziom żyjącym na ziemi i on sam będzie
potrzebował oczyszczenia, to wtedy będzie go czekał bardzo
bolesny proces oczyszczania – dojrzewania do miłości
w czyśćcu: „Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez
ogień” (1 Kor 3,15). Ojciec Święty Benedykt XVI tak wyjaśnia
znaczenie tekstu z 1 Listu do Koryntian, w którym jest mowa
o tajemnicy bolesnego dojrzewania do nieba w czyśćcu:
„Święty Paweł mówi przede wszystkim, że egzystencja
chrześcijańska jest zbudowana na wspólnym fundamencie:
Jezusie Chrystusie. Jest to solidny fundament. Jeśli mocno

KARTKI ŚWIĄTECZNE, OPŁATKI I KALENDARZE – do nabycia przy
wyjściu z kościoła. Prosimy o trzymanie dystansu przy zakupach.
ZMIANA - PROGRAMY POSŁUGI - dla kolektorów i lektorów są do
odebrania w zakrystii.
KOPERTKI NA OFIARY NIEDZIELNE NA 2021 – będzie można
odebrać tylko przez dwie niedziele tj. 29 LISTOPADA i 6 GRUDNIA - po
każdej Mszy św. Odbiór będzie monitorowany przez osoby dyżurujące. Poza
wymienionymi datami koperty będzie można odebrać w biurze parafialnym
w godzinach otwarcia. PROŚBA - W związku z panującą sytuacją
epidemologiczną oraz wielką niewiadomą dotyczącą otwarcia kościołów
prosimy nie zwlekać z odbiorem kopert. Pamiętajmy, że niezależnie od
sytuacji w jakiej się znajdziemy utzymanie parafii jest naszą powinnością.
DIECEZJALNA MSZA ŚW. JUBILEUSZOWA - będzie transmitowana
29 LISTOPADA o godz. 12:30 pm oraz w poniedziałek 30 listopada o godz.
8:00 pm na Cogeco TV. W tym roku z naszej parafii następujące pary
otrzymają Gratulacje Jubileuszowe od Biskupa Gerarda Bergie: Christopher i
Beata Pierog (25), Ignacy i Dorota Zurad (25), Marian i Teresa Zalewski (50),
Walerian i Alicja Klodnicki (50).
ŚWIĄTECZNA PACZKA NA MADAGASKAR - Wesprzyj biedne
rodziny na Madagaskarze fundując paczkę żywnościową. Cena jednej paczki
$30.00. Specjalne koperty na ten cel są dołączone dzisiaj do biuletynu.
Donacje proszę składać do 29 listopada 2020 .Bóg zapłać!
ZAPISY DZIECI NA LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE do Pierwszej
Komunii Świętej. Formularze znajdują się w przedsionku kościoła i w biurze
parafialnym. Wypełnione formularze można dostarczyć osobiście do biura lub
do zakrystii. Data rozpoczęcia katechizacji zostanie podana po zapisach.
MSZE ŚW. TRANSMITOWANE NA ŻYWO NA YOU TUBE - w każdą
niedzielę
o
godz.
10:00
rano
przez
parafialny
website
www.ourladyofphchurch.ca. Zapraszamy, szczególnie tych, którzy z przyczyn
zagrożenia COVID nie mogą przyjść do kościoła.
KAMERY - Na prośbę wielu naszych parafian – szczególnie chorych i
starszych - aby Msze Św. z naszego kościoła były ciągle transmitowane,
podjęliśmy decyzję o zamontowaniu na stałe kamery w naszym kościele.
Szacowany koszt to około $5000.00. Do chwili obecnej zebraliśmy $3,885.
Bóg zapłać ofiarodawcom!
PRZYGOTOWANIE NOWEGO BIULETYNU NA ROK 2021 zwracamy się z ponowną prośbą do naszych sponsorów o niezwłoczną
odpowiedź do końca listopada. Opłacamy, zmieniamy lub rezygnujemy.
BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFFERINGS Last Sunday $2,121, Reno. $465; Kamery $860. Kwiaty $40; Diocesan $284
If you wish to continue supporting the parish financially, you can drop
your envelope at the parish office or mail it to us.

23. XI. PONIEDZIAŁEK /MONDAY
6:00 pm Nabożeństwo za wymienionych w wypominkach
6:30 pm † Rodziców; Julianną i Marcina Wojciechowskich – Dzieci
+ Za wymienionych w wypominkach
24. XI. WTOREK /TUESDAY
9:00 am † Członków Legionu Maryi – Legion Maryi
+ Za wymienionych w wypominkach
25. XI. ŚRODA/ WEDNESDAY
6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
6:30 pm † Edwarda Sanockiego – Teresa Swider
26. XI. CZWARTEK/THURSDAY
9:00 am † Zdzisława i Janka Hyzy – Zosia i Ela
+ Za wymienionych w wypominkach
27. XI. PIĄTEK / FRIDAY
6:00 pm † Helenę i Stanisława Kocjan - Tosiek
+ Za wymienionych w wypominkach
28. XI. SOBOTA/ SATURDAY
9:00 am † Jana, Marię, Annę i Pawła Svierguła - Bronia
5:30 pm † Marię, Tadeusza i Marian Gołas – Rodzina
+ Za wymienionych w wypominkach
29. XI. NIEDZIELA/ SUNDAY
8:30 am † Parafian żyjących i zmarłych - OMI
+ Za wymienionych w wypominkach
10:00 am (Live) O Boże bł. dla Michała z ok. urodzin - Mama
+ Za wymienionych w wypominkach
11:30 am (eng.) † George Parkitny - Wife and family
+ Za wymienionych w wypominkach
………………………………………………………………………
SCHEDULES FOR OUR CHURCH MINISTRY – for lectors and
collectors can be picked up today in the sacristy.
CHRISTAMS GIFT FOR FAMILIES IN MADAGASCAR -Help poor
families in Madagascar by donating towards the food gift. Special envelopes
have been attached to the weekly bulletin today. Please give your donations
by November 29, 2020 . Thank you !
SUNDAY COLLECTION ENVELOPES FOR 2021 – you will only be
able to pick up the envelopes for the next two Sundays - NOVEMBER 29
and DECEMBER 6 - after each Mass. After the listed dates, envelopes can
be obtained at the parish office during opening hours. REQUEST - Due to
the ucertain epidemological situation and the great unknown regarding the
opening of churches, please pick up your set within the given time frame.

INTENCJE MSZALNE/MASS INTENTIONS
21. XI. SOBOTA/ SATURDAY
5:30 pm † Za Parafian żyjących i zmarłych – OMI
+ Za wymienionych w wypominkach
22. XI. NIEDZIELA/ SUNDAY
8:30 am † Anielę i Adama Wróbel - Rodzina
+ Za wymienionych w wypominkach
10:00 am (Live) W intencji żyjących i zmarłych
członków Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego
+ Za wymienionych w wypominkach
•
11:30 am (eng.) † Marian & Christopher Stanclik and
Aleks Augustyn - Helen and family
+ Za wymienionych w wypominkach

PREPARING THE NEW BULLETIN PAGE FOR 2021 - If you would
like to make changes or cancel your advertisement in our church bulletin,
please notify the parish office as soon as possible. If your AD remains the
same, just send your cheque payable to Our Lady of Perpetual Help Church
by the end of November.
BAPTISM - Janea Salve – daughter of Joseph Nueva and Joanna
Sablan. God’s blessings to the baby and the parents.
CHRISTMAS ACTION TO HELP THE POOR OF OUR CITY If you
would like to donate food (dry or canned) to the poor of our city, you can place
your donations in the special containers that are placed in church foyer.
The Diocesan Anniversary Mass will be broadcast on Cogeco TV on Sunday,
November 29, 2020 at 12:30pm and Monday, November 30, 2020 at 8pm. It
will also be available to Cogeco customers on the Video on Demand Channel
(Ch. 602)

