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NIEDZIELA  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
 

 
 
Akt oddania się Bożemu Miłosierdziu - O najmiłosierniejszy 
Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. 
Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad 
wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez 
zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej 
doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez 
spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, 
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę 
potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o 
Jezu, jako własności swojej i chwały swojej.  Jezu ufam Tobie 

  
21 KWIETNIA - MSZA ŚW. ZBIOROWA intencje można 
składać do środy włącznie. 
 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE – Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżyliśmy 

Święte Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Ogromne wyrazy wdzięczności za przygotowanie Grobu 
Pańskiego, przystrojenie go kwiatami oraz przygotowanie ołtarza i 
za posprzątanie kościoła. Bóg zapłać organistom, ministrantom 
lektorom,posługującym przy wejściach oraz parafiankom i 
parafianom za ofiary na kwiaty do Bożego grobu. Niech 
Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów 
idących do Emaus.  
 
ZACHOWUJEMY RESTRYKCJE COVID – Ogłoszone 

ostatnio przez Rząd Prowincjalny restrykcje pozwalają nam na 

sprawowanie Mszy Świętych z udziałem wiernych z limitem 15%  

- co w naszej parafii oznacza 60 osób podczas każdej Mszy Św – 

łacznie z księdzem i posługującymi. Pogrzeby mogą się odbywać z 

maksymalną liczbą 50 osób – łącznie z posługującymi. 

Jednocześnie, władze odpowiedzialne za monitorowanie pandemii 

przypominają nam, że jeśli chcemy pozostać otwarci musimy 

bezwględnie przesytrzegać wszytkich zaleceń sanitarnych i tych 

odnoszących się do bezpieczeństwa. Dlatego zaleca się: jeśli 

czujemy się źle lub mamy symptomy wskazujące na COVID-19 

proszę nie przychodzić do kościoła;  dezynfekujemy ręce przy 

wejściu i wyjściu z kościoła.  W dalszym ciągu obowiązuje 

noszenie maseczek; zachowujemy odstęp 2 metrów, jednak 

osoby z tego samego domu mogą siedzieć obok siebie bez 

dystansowania się. We wszystkich sprawach porządkowych 

respektujemy polecenia woluntariuszy. Stosowanie się do tych 

zasad jest wyrazem szacunku dla wspólnoty. Dziękujemy za pomoc.  

 

REJESTRACJA - Na Msze Św. niedzielne rejestrujemy się przez 

internet  - każdego tygodnia. Rejestracji można dokonać od wtorku 

od godz.10:00 am do piątku na. www.ourladyofphchurch.ca. W 

przypadku braku miejsc zachęcam do uczestniczenia we Mszy Św. 

on line. 
 

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

  5:30 pm - O zdrowie i bł. Boże dla syna Adama i jego Rodziny  

                   – Rodzice Majerscy  

11. IV. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

                         DIVINE MERCY SUNDAY   

8:30 am - O zdrowie i Boże bł. z ok. 38 rocz. Ślubu - Własna 

10:00 am + Za ofiary Katynia i tragedii Smoleńskiej – KPK 

Niagara 

11:30 am (eng.) + Jan, Maria  & Mikolaj –  Jenny and Jack 

  3:00 pm Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
 
13. IV. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am - O zdrowie i Boże bł. dla Haliny - Jola 
 

14. IV.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

  6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

 6:30 pm + Zofię Blakiewicz - Córka 
 
15. IV. CZWARTEK/HOLY /THURSDAY  

9:00 am  + Ryszarda Lach – Anna Biesaga  
 
16. IV. PIĄTEK / FRIDAY   

 6:00 pm + Zofię Lach – Alcja i Walerian Kłodnicki 
 

17. IV. SOBOTA/ SATURDAY   

  9:00 am + Dominika Piskor – Agnieszka i Ryszard Sekutowski 

  5:30 pm + Rosa Devassy (1 rocz.) – Josephine and Family 
 
18. IV. NIEDZIELA / SUNDAY   

8:30 am  + Adama Biały i Mary Grobelny – Maria i Walter 

Grobelny 

10:00 am  - Dzięk. z prośbą o dalsze łaski dla rodziny Kocjan  

                    – M. J.Kocjan 

11:30 am (eng.) + Jana, Annę i Władysława – Jenny and Jack  

 

 

 

Czytania: 

        I – Dz 4:32-35 

     II – 1 J 5:1-6 

   Ewangelia – J  20:19-31 

 

 Szczególnym darem Bóg obdarzył św. Siostrę 
Faustynę, czyniąc ją apostołką Swojego 
Miłosierdzia. Wiedziała, że "jest to skarb w naczyniu 
glinianym". Niejednokrotnie konsekwencją przyjęcia 
tego daru było cierpienie i krzyż, a jednak to pokorna 
siostra troszczyła się o niego z najczulszą miłością. 
Wiedziała, że wszystko, co pochodzi z Boskiej ręki 
daje życie. Takie życie - o jakim wspomina Jezus u 
studni. Tam "woda stała się źródłem wody 
wytryskującej ku życia wiecznemu" (por. J4, 14). 
 Należy, więc rozumieć, że przyjęty dar nie 
pozwoli na utratę życia, a wręcz przeciwnie - każda 
przyjęta łaska, pomaga w zyskaniu życia wiecznego, 
a szczególnie przyjęty dar Bożego Miłosierdzia 
niesie z sobą życie. 
 Ojciec Niebieski darował ludzkości całego siebie 
właśnie poprzez dar Bożego Miłosierdzia. Biednym 
grzesznikom niesie on życie. O ten dar trzeba, więc 
prosić. Jest on tak potężny, że wszystkie nasze 
starania winny krążyć wokół odnalezienia go we 
własnym życiu, pielęgnowania i pięknego życia nim, 
na co dzień. Ogromne jest Boże Miłosierdzie! Ono 
nie zna granic. Psalmista zachęca: "Dziękujcie Panu 
bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki." 

                                                      Raniero Cantalamessa 
 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


 
20. IV. WTOREK /TUESDAY   

9:00 am + Marka Smuga – Mama i siostra 

 

21. IV.  ŚRODA/ WEDNESDAY  

  6:00 pm Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy 

 6:30 pm - Zbiorowa Msza św./Group Mass 
                

22. IV. CZWARTEK/THURSDAY  

9:00 am + Juliannę i Mariana Wojciechowskich - Rodzina 
 
23.  IV. PIĄTEK / FRIDAY   

  6:00 pm + Wojciecha Nowak  - Pewna Osoba   
 

24. IV. SOBOTA/ SATURDAY   

  9:00 am - Dziękczynna - Ania 

  5:30 pm - Za Parafian żyjących i zmarłych  

                + Tolę i Stanisława Markut – KPK Ok. Niagara  
 
25. IV. NIEDZIELA / SUNDAY   

8:30 am + Bolesława Siudowskiego - Rodzina 

10:00 am  + Edwarda Sanockiego – Syn z rodziną 

11:30 am (eng.) + George Parkitny –  Wife and Family 

 

 

 

Divine Mercy is God’s gift – to inspire 

and nurture in each and every one of our 

Hearts/ to imbue our minds/ and to foster 

in us the work of Mercy. It is something 

we are invited to receive as free gift, and 

it is something we are invited to give – 

free of charge. As we participate in God’s 

Gift and God’s program of Divine Mercy, 

there are indeed results and consequences 

we can be assured of as we draw near to 

accept this Mercy … this Divine Mercy. 

The greatest experience of freedom – the 

greatest experience of Spiritual/ 

Emotional/ Intellectual healing & 

strength. May the words JESUS, I TRUST 

IN YOU … flow more freely from our 

lips, originate and permeate in our hearts, and demonstrate 

through our actions through our everyday encounters and 

activities.  
 
COVID RESTRICTIONS UPDATE - The changes announced 

by the Provincial Government do not change anything about the 

number of people that can gather for Holy Mass in our Church. 

The government has decided to keep us at 15% capacity, for which 

we are grateful. At the same time, they remind us that if we want 

to remain open, we must faithfully follow sanitary and safety 

rules. We are allowed 60 people to enter the church, so if you were 

not able to register for the Holy Mass, please attend online.  

 

We continue to follow the restrictions issued by the Ministry of 

Health. Therefore, it is recommended: if you feel unwell or have 

symptoms on COVID-19 please do not come to church; we 

disinfect our hands at the entrance and exit of the church. Masks 

are mandatory; we keep a distance of 2 meters, however, people  

from the same house can sit next to each other without distancing 

themselves. In all matters of order, we respect the instructions of 

the volunteers. 
 

For Sunday Masses please register online - strating on Tuesday at 

10:00 am each week till Friday. www.ourladyofphchurch.ca  

 

PRAYER - God you made the world and care for all creation, 

but the world feels strange right now. The news is full of 

stories about Coronavirus. Some people are worried that they 

might get ill. Others are anxious for their family and friends. 

Be with them and help them to find peace. We pray for the 

doctors and nurses and scientists, and all who are working to 

discover the right medicines to help those who are ill. Thank 

you that even in these anxious times, you are with us. Help us 

to put our trust in you and keep us safe. Amen 

 

THANK YOU - to all those who had helped with the Holy Week 

and the Easter Liturgy.  

 

April 11, 2021 

SUNDAY OF DIVINE MERCY 

Intencje na Mszę Zbiorową/Group Mass Int. 21.04.2021 

 

1. + Halinę Nowak – Córka 

2. + Męża Andrzeja i mamę Cecylię – Danuta 

3. + Dariusza Majerskiego - Rodzina 

4. + Rodziców z obu stron - Czesław i Jolanta 

5. + Wacława, Jana, Janinę i Cecylię – Czesław i Jolanta 

6. + Mariannę Kłodnicki – Walerian i Alicja Kłodnicki 

7. + Jana Kondrat i zm. z rodziny – Alicja W. Kłodnicki 

8. + Brata Jana i rodziców Wandę i Mariana – Rodzina 

9. + Irenę Mikrut – Córka 

10. + Krystynę Gospodarek – Syn Zbyszek 

11. + Stanisława Zawadzkiego – Przyjaciele 

12. + Jana, Ryszarda, Zofię i Olka Popiel – Rodzina 

13. + Józefa, Wiesława, Irenę i Stanisława Socha oraz  

   Czesława Liszka – Wanda z synem 

14. + Rodziców; Elżbietę i Dominika Zalewskich – Marian  

   i Teresa Zalewski 

15. + Błażeja Michalak i Mary Dziedzina – Marian  

   i Teresa Zalewski 

16. + Bogdana Wszołek – Marian i Teresa Zalewski 

17. + Adelę, Wita, Anne Karine, Charles Srokowski  

           – Maria i Walter Grobelny 

18. O Boże łaski i zdrowie dla Ani i Jana Dziumbelak  

    - Marian i Teresa Zalewski 

19. Ozdrowie i opiekę MBNP dla Ali Ozimek -  Marian i  

       Teresa Zalewski 

20. O Boże bł. dla Ani Biesaga z okazji urodzin – Emilia 

   21. O zdrowie  dla Ali Ozimek – Krystyna zrodz.i znajomi 

22. O zdrowie dla siostry Henryki – Roman Dmowski 

   23. O szczęśliwy powrót p. Majerskich do domu – Wanda i  

         Jadzia 

 

 
 

http://www.ourladyofphchurch.ca/


 

BÓG ZAPŁAĆ ZA 

OFIARY/THANK YOU FOR 

YOUR OFFERINGS 

March 28th Sunday - $2,560; 

Reno.$1,370; Share Lent $140 

April 4th Sunday - $1,687; Reno.$360; 

Easter       $6,552;  Good Friday $590 

 

 
 

 


