March 22, 2020 – 4th Sunday of Lent

Mass Intentions:
Monday – March 23
8:00 A.M. (E)

† Zofia Wrona; T.B. Jazbec
†† Mary, Stanley Rusin; rodzina
Tuesday – March 24
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

†† Zofia, Konstanty Wujek, Leokadia Staszkop; family
†† Stella, Walter Sroka; son Joe & Agnieszka with family
Wednesday – March 25 – The Annunciation of the Lord
– Zwiastowanie Pańskie
8:00 P.M. (P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- Dziękczynno-błagalna z prośbą o łaskę zdrowia
dla Krzysztofa; rodzice i rodzeństwo
- O zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
dla synów; rodzice
- W pewnej intencji;
† Julian Sowa; córka Ela z rodziną
†† Stanisława, Władysław Sroka; Teresa z rodziną
†† Roman, Andrzej Zając; M. Kwiatoń
Thursday – March 26
8:00 A.M. (E)

- For Parishioners
- Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin z prośbą
o dalszą opiekę;
†† Jan, Wiesław Marszał, Cezary Zapała; dzieci
Friday – March 27
8:00 A.M. (E)

† Jerzy Dmitrzak; H. Szuflita
† Mieczysław Szewczyk; żona z rodziną
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Saturday – March 28
8:00 A.M. (E) † Kaz Kukla; E. Chrzanowski
Sunday – March 29
8:00 A.M. (E/P)

† Henryk Jakiewicz; syn z rodziną
† Wacek Grelik; F.S. Bieniek with children
†† Włodzimierz, Zofia, Andrzej Leśniak; rodzina

Preparation for First Holy Communion
No classes until further notice.
♦♦♦

Stations of the Cross – please pray privately in your
home. You may use the special “Stations of the
Cross with St. John Paul II” posted on our website.
♦♦♦

COVID-19 - Bishop Douglas Crosby’s directives as
of March 18, 2020
“MASSES: All public celebrations of Mass and other
devotions are suspended. All churches (including
Adoration Chapels) are to remain closed at all times
until further notice. It is not permitted to have the
church open even for a few hours each day for prayer.
Where it is possible to stream Mass, this is to be done
and parishioners are to be notified of this as well as
televised Masses (Vision TV: Sunday 8:00 a.m.;
Monday – Friday 8:00 a.m. & 12:00 noon; Saturday
8:00 a.m. and 9:30 a.m. Salt+Light: Monday-Saturday
6:30 am. 9:30 a.m. (with Pope), 11:00 a.m. 3:00 p.m.
and 10:30 p.m.; Sunday 11:00 a.m. & 10:30 p.m.). In
addition to celebrating Sunday Mass privately, all
Priests are encouraged to celebrate Mass privately each
day for the intentions of their parishioners, for the
medical personnel assisting the sick, and for an end to
the COVID-19 outbreak. PRAYER AT HOME: In
this time of fasting from the Eucharist, parishioners
should be encouraged to pray for other parishioners
and for all those whose lives are being affected by the
virus. The Rosary, prayerful reading of Sacred
Scripture and other devotions are recommended.
Pastors are encouraged to use whatever social media at
their disposal to communicate with their parishioners.
FUNERALS: Funeral Masses are not permitted at this
time; visitation and vigil services at funeral homes may
take place according to the decision of local funeral
homes and families of the deceased. However, Priests
may, but are not required to, visit or offer prayers at
the funeral home. CONFESSIONS: Regarding the
Sacrament
of
Reconciliation,
no
scheduled
Confessions are permitted. The Sacrament may be
celebrated by appointment provided that social
distance can be maintained. The Sacrament of
Reconciliation may always be celebrated in danger of
death. COMMUNION: The Eucharist is not to be
taken to parishioners who are homebound at this time.
Similarly, it is not possible to bring the Eucharist to
Senior Residences and Nursing Homes. HOSPITAL
VISITATION: Visitation in hospitals is strictly
limited. Further directives regarding hospital ministry
will be forthcoming.”
Should anything change in our Diocese or Parish we
will post on our website: www.brantfordcr.ca.
Father Adam will say a private Mass at 8:00 am
each day as per intentions previously requested.
Unite with him in prayer and in receiving a
spiritual Holy Communion from your home.
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Parish office is closed until further notice.
You may still call or e-mail us.
♦♦♦

Meeting of the PMBF Society (Polish Hall)
has been cancelled.
March 15th, 2020
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

$
$
$
$
$

Offertory
370.00
525.00
340.00
795.00
2,030.00

Renovation from Anonymous
Direct Deposit – Offertory
Direct Deposit – Renovation Fund

$
$
$

500.00
690.00
95.00

Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg wynagrodzi waszą ofiarność.

Dekret Biskupa Diecezji Hamilton – 18 marzec
2020
W związku z epidemią virusa COVID-19, ksiądz
biskup Ordynariusz Douglas Crosby wydał specjalny
dekret, aby wszystkie publicznie sprawowane Msze
święte, nabożeństwa i inne celebracje zostały
zawieszone do odwołania w trybie natychmiastowym.
Kościół ma być zamknięty przez cały czas aż do
odwołania. Udzielił także wiernym dyspensy od
obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
Zezwolił on księżom na odprawianie Mszy św. tylko
prywatnie, bez udziału wiernych, co też będziemy
czynić w naszej parafii. Ks. Adam każdego dnia o
godz. 8:00 rano, włącznie z niedzielą, odprawi
prywatnie Mszę św. w zamówionych wcześniej
intencjach. Zachęcamy do duchowej łączności i
Komunii św. w czasie sprawowanej Eucharystii.
Proponujemy wiernym, aby w czasie epidemii w
ramach możliwości oglądali lub słuchali telewizyjnych
i radiowych transmisji Mszy św., czytali Pismo Święte,
prasę katolicką oraz modlili się wspólnie z rodziną
odmawiając Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia
Bożego.
Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie
internetowej: www.brantfordcr.ca w dziale biuletyn.
Tam też będziemy informować o wszelkich zmianach
w diecezji i naszej parafii.
♦♦♦

♦♦♦

Kancelaria Parafialna jest zamknięta do odwołania.
Można się z nami kontatkować telefonicznie lub
poprzez e-mail.
♦♦♦

Uwaga! Nie ma przygotowania dzieci do Pierwszej
Komunii Św. aż do odwołania.
♦♦♦

Rekolekcje Wielkopostne oraz Droga Krzyżowa
są odwołane.
Na naszej stronie internetowej dostępna jest „Droga
Krzyżowa z Janem Pawłem II”, którą wierni mogą
odprawiać indywidualnie.
♦♦♦

Ogłoszenia polonijne
Zebranie Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy
z poniedziałku 23 marca 2020 zostało odwołane.
♦♦♦

