
V SUNDAY OF EASTER – MOTHER’S DAY, May 10, 2020 
Sun. May 10 - 9:30a.m. –1. K. of C. 
                               2.+Angelo & Nella Brescacin & Carmine & Erminia   
                                    Belsito by family 
                                       3.+Tullio Gualteri by Rosina Gilda & Family. 
 

                           11:00a.m.-Thanksgiving for all our Mothers. 
 

Mon. May 11     - 9:30a.m.- O zdrowie dla Józefa zam. J.Krukar 
 
Tues. May 12     - Canada Health Day  
                        -  9:30a.m.- +Dorothy McAuley by Stella Woźny 
 
Wed. May 13     -Our Lady of Fatima 

            -9:30p.m- O szczęśliwą operację dla Ireny zam. E.Wieczór. 
 
Thurs. May 14 -Saint Matthias, Apostle  

             -9:30a.m.-+Hugh Binglaford by Stella Woźny 
 

Fri. May 15          -3:00p.m.  
                          At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins   
                             and for the sins of the whole world.  

                 + Jason Leach by parents 
Sat. May16. -St. Andrew Bobola, priest & martyr 

           -8:30a.m.- + Władysława Szczotkę by B & E Szczotka 
 

                           -4:00p.m.- +Anna Polito (sister of Maria Calvano) by CWL  
 
VI SUNDAY OF EASTER, MAY 17, 2020. The Pope’s Pastoral Works 
                9:30a.m.- For Parishioners 
 

                11:00a.m.- Thanksgiving (100 years Birthday of St. John Paul II)   
                                     
                     FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH. 
 
1. FIFTH SUNDAY OF EASTER. We are all members of God's family and stand before the 

Lord, who made us His adopted children. We pray also for our Mothers. We ask: Almighty 
God, renew our hearts & may under Your protective care we bear much fruit and come to the 
joys of life eternal. God acts through the people, therefore, strengthen one another to abide in 
the faith and love. Let Your love be upon us, O Lord, even as we hope in You. We are Your 
people, called to be a chosen race. O Lord, You are the way, and the truth, and the life of the 
world.  

Sunday May 10 at 1:30p.m. I will conclude the blessing of the families 
First those who call and later Prince Township.  
   

           HAPPY MOTHER’S DAY 
                         BŁOGOSŁAW BOŻE NASZYM MATKOM 
 
May 06, our Deacon Larry Comte, celebrated his 30th Anniversary of His Ordination. The Lord called him 
to do worthy service by the Altar and courageously and humbly to proclaim the Gospel. Through his 
service the Lord blessed us. Larry, who told to us all the great and marvelous things which the Lord made 



for you. Your service and prayers sanctify our parish community. Thanks that you serve with Joy and love 
preparing our parish website. May the Lord bless you, your family, and people whom you serve in many 
ways. Stay with the Lord.  
 

2. Canada Health Day (May 12,) is celebrated in health care facilities and community services 

across the country. This day reminds us that health and healing are essential aspects of our 

baptismal vocation. We are called to take responsibility for our personal health: to prevent 

illness and to seek a healthy lifestyle. Good health concerns the physical emotional, social and 

spiritual health of our communities, respect for God’s creatures and the nurturing of the whole 

earth. The Patron of the Health Care is St. Luke whose memorial we celebrate Oct. 18,  
 

3. Our Lady of Fatima. On the 13th of May in Fatima, Our Lady appeared in person to three 

children, Lucia, Jacinta and Francesco. She commended to them a prayer, a special – Rosary 

prayer, and penance for sinners, and for the peace of the world. She commanded a 

devotion to The Immaculate Heart of Mary; the First Saturday devotions. The last time that 

Mary appeared was the 13th of October 1917, and she told them that she is the Mother of the 

Holy Rosary. She came to call the people to pray the rosary and give satisfaction to God for 

the sins of the world.  

The Father of the Church of North America, St. Francois de Montmorency Laval, 

200 hundred years before Mary’s appearance introduced the celebration in the Church the 

devotion to the Immaculate Heart of Mary, as satisfaction for sins.  We can be proud as 

Canadians that this devotion was begun 200 years before Mary's appearance in Fatima.  
         O God, who chose the Mother of your Son to be our Mother also, grant us that, persevering in 
penance and prayer for the salvation of the world, we may furthermore effectively each day proclaim 
the reign of Christ. Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit one God, for ever and 
ever. Amen. 
4. Saint Matthias, Apostle. He belonged to the Disciples of Christ who accompanied the Master from his 
baptism in the Jordan until his ascension. He was chosen to be an apostle in place of Judas, as a witness 
to the Resurrection of Christ the Lord. According to tradition, he was to preach the Gospel first in Judea, 
and then in Ethiopia for about 50 years, where he suffered a martyr's death.  
                             Let us pray 
O God, who assigned Saint Matthias a place in the college of Apostles, grant us, through his intercession, 
that rejoicing at how your love has been allotted to us, we may merit to be numbered among the elect. 
Through our Lord Jesus Christ…   
 
5. St. Andrew Bobola, priest & martyr.  May 16, 
St. Andrew Bobola was born in 1591. He entered to the Jesuits in 1611. After his studies at Vilnius 
Academy he was sent to work with “Unities” (Greco-Catholics) to strengthen them in their faith. Caught 
by Kozak Orthodox-Christians he was killed in a very cruel way. 
May the day of his martyrdom be a day of our parish reconciliation, forgiveness and sanctification. May 
his sacrifices be our reconciliation among us, and also with our God. May St. Andrew Bobola teaches us 
to last in brotherly love and solidarity.                      
 
Let us pray 
 
O God, through the death of Your Son You wanted to gather your scattered children, + grant, that we 
may all zealously collaborate with Christ’s mission, for which Saint Andrew Bobola gave His life as a 
martyr. We ask this through Christ our Lord. Amen. 



6. Canadian and U.S. Bishops consecrate nations to Mary  

 BY  CANADIAN CATHOLIC NEWS  May 2, 2020  
Bishops on both sides of the border joined in consecrating their countries to Mary in services that 

were live streamed across Facebook and on diocesan websites. “During this time of the 

coronavirus crisis, all of us in this country are facing the same uncertainty and fear so we ask 

Mary to intercede for us with her powerful prayers to help us overcome this “health crisis,” said 

Archbishop Richard Gagnon of Winnipeg, president of the Canadian Conference of Bishops, 

during the 22-minute consecration service at St. Mary’s Cathedral in the Manitoba capital. 

“Mary opens the way to knowing her Son more and more, and this is the great mystery of having 

Our Blessed Lady in our lives,” said Gagnon, alternating his homily between French and 

English. “We join today with the Church in the United States in making this consecration of our 

own church in Canada and country to Mary, and with St. John Paul II let us say with open 

hearts totus tuus … all yours Mary.” 

The Prayer of Consecration asks for Mary to comfort the sick, strengthen the dying and aid 

health care workers. “Come quickly to our aid at this time, Mother of Mercy, and deliver us from 

the dangers that surround us in our hour of need. Watch over especially the elderly, the weak and 

the infirm, our children and the unity of our families, and all those who give of themselves 

selflessly in pastoral care to those in need until in your arms and in your gentle embrace we all 

find safety and solace.” 

In the U.S., Archbishop Jose H. Gomez of Los Angeles, president of the U.S. Conference of 

Catholic Bishops, led the renewal of the consecration of his country to the Blessed Virgin. 

"In this difficult time, we turn to the Blessed Virgin Mary, mother of the Church,” said Gomez. 

“She intercedes with her Son for all are affected in this way by the pandemic. ... We implore her 

maternal care for her children." 

Canada was first consecrated to Mary at a National Marian Congress in Ottawa in 1947, 

then again at the National Shrine of Our Lady of the Cape near Trois-Rivieres, Que., in 

1954. It was last consecrated to Mary in 2017 to mark the 150th anniversary of 

Confederation. 

Pope Francis has also asked Catholics around the world to look to Mary for spiritual help during 

the month of May, urging the praying of the rosary. 
 
 
Frank Czop in his 75th year passed with faith in Jesus Christ.   Frank was a very dedicated parishioner of 
Holy Family Parish.  A lot of the woodwork for the sanctuary of St. Joseph the Worker and Holy Family 
Parish, Frank constructed. He was a very artistic soul.  We pray for him: Look favorably on our prayer O 
Lord, so that your departed servant Frank, may be taken up into glory with Your Son, in whose great mercy 
of love we are all united. May our hope of resurrection for our departed brother Frank help us find new 
strength. Remember him in your prayers. In memorial of Frank, our Parish received donations to the 
maintenance fund: Walter & Lil Parniak $100.00, Moris & Linda Pozzebon $100.00, Sally & Joe Agliani 
$100.00, Nick Parniak $100.00, Duane & Mary Ellen Wenmann $100.00. Thank you very much. 
 
 
 
 

https://www.catholicregister.org/itemlist/user/5170-canadiancatholicnews
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Marian_Consecration_1_May_2020.pdf


V NIEDZIELA WIELKANOCNA – MOTHER’S DAY, May 10, 2020 
                -9:30a.m. –1. K. of C. 
                               2.+Angelo & Nella Brescacin & Carmine & Erminia   
                                   Belsito by family 
                                       3.+Tullio Gualteri by Rosina Gilda & Family 
 

              11:00a.m.-Thanksgiving for all our Mothers. 
 

Mon.     -9:30a.m.- O zdrowie dla Józefa zam. J.Krukar 
 
Tues.     -Canada Health Day – Kanadyjski Dzień Służby Zdrowia  

-9:30a.m.- +Dorothy McAuley by Stella Woźny 
 

Wed.     -Wspomnienie NM Panny Fatimskiej 
-9:30p.m- O szczęśliwą operację dla Ireny zam. E.Wieczór. 

 
Thurs. –ŚWIĘTEGO MACIEJA, Apostoła  

-9:30a.m.-+Hugh Binglaford by Stella Woźny 
 
Fri.-3:00p.m. Godzina Miłosierdzia dla wynagrodzenia za nasze  

                   grzechy i grzechy świata całego. 
                 + Jason Leach by parents. 
 

Sob.       -St. Andrew Bobola, priest & martyr 
-8:30a.m.- + Władysława Szczotkę zam. B & E Szczotka 

 

                -4:00p.m.- +Anna Polito by CWL (for sister Maria Calvano) 
 
VI SUNDAY OF EASTER, MAY 17, 2020. The Pope’s Pastoral Works 
                9:30a.m.- For Parishioners 
 
                11:00a.m.- Thanksgivings (100 years Birthday of St. John Paul II)   
                                     
                            Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII. 
1.PIĄTĄ NIEDZIELA WIELKANOCY stajemy przed Bogiem, który nam zesłał Zbawiciela i ucznił nas swoimi 
przybranymi dziećmi, abyśmy Mu śpiewali pieśń nową, albowiem na oczach pogan uczynił cuda. Bóg 
działa przez ludzi, dlatego umacniajcie jedni drugich do wytrwania w wie-rze i miłości. Ziemia jest pełna 
łaskawości Pana. Mamy nadzieję w miło-sierdziu Pana, który uczynił nas swoim ludem, abyśmy chętniej 
sławili  
naszego Pana i Boga, który zapewnia: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. 
 

           HAPPY MOTHER’S DAY 
                        BŁOGOSŁAW BOŻE NASZYM MATKOM 
 
06 maja, nasza Diakon Larry Comte, obchodził 30-lecie swojej święceń. Pan wezwał go do godnej służby 
przy ołtarzu oraz odważnego i pokor-nego głoszenia Ewangelii. Przez służbę Diakona Larry, Pan błogosławi 
nam i naszej wspólnocie parafialnej. Opowiadaj nam wielkie i cudowne rzeczy, które Pan dla was uczynił. 
Niech Twoja posługa i modlitwy uświę-cają naszą wspólnotę parafialną, której służysz z radością i miłością. 



Niech Pan błogosławi Tobie, Twojej rodzinie i ludziom, którym służysz na wiele sposobów. Dziękuję Bogu 
za łaskę błogosławionego i pełnego radości - jak ufam – Twojego świętowania.  
 
2. Dzień Służby Zdrowia w  Kanadzie (12 maja) jest obchodzony w pla-cówkach opieki zdrowotnej i 
służbie społecznej w całym kraju. Ten dzień przypomina nam, że zdrowie i uzdrowienie są niezbędnymi 
aspektami na-szego powołania chrzcielnego. Jesteśmy wezwani do wzięcia odpowie-dzialności za nasze 
zdrowie osobiste: zapobiegania chorobom i poszuki-wania zdrowego stylu życia. Dobre zdrowie dotyczy 
fizycznego zdrowia emocjonalnego, społecznego i duchowego naszych społeczności, szacun-ku dla 
stworzeń Bożych i pielęgnowania całej ziemi. Patronem opieki zdrowotnej jest św. Łukasz, którego 
pomnik obchodzimy 18 października. 
 
3.Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Trzynastego maja w Fatimie Matka Boża objawiła się 
osobiście trójce dzieci, Łucji, Hiacyncie i Frankowi. Poleciła im modlitwę różańcową i pokutę za 
grzeszników i o pokój na świecie. Polecała nabożeństwa do Niepoka-lanego Serca Maryi; nabożeństwo w 
pierwszą sobotę. Ostatni raz Maryja pojawiła się 13 października 1917 r. i powiedziała im, że jest Matką 
Różańca Świętego. Przybyła, aby wezwać ludzi do odmawiania różańca i zadośćuczynienia Boga za grzechy 
świata. 
Ojciec Kościoła Ameryki Północnej, św. Franciszek z Montmorency Laval, 200 lat przed objawieniem się 
Maryi w Fatime, wprowadził w Kościele nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, jako 
zadośćuczynienie za grzechy. Jako Kanadyjczycy możemy być dumni, że nabożeństwo to rozpo-częło się 
200 lat przed pojawieniem się Maryi w Fatimie. 
    Boże, Ty Rodzicielkę Twojego Syna, ustanowiłeś także naszą Matką, daj nam, abyśmy nieustannie 
trawjąc w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo 
Chrystu-sa. Który z Tobą żyje i króluje z wami w jedności Ducha Świętego, Boga przez  wszystkie wieki 
wieków. Amen. 
 
4. Święty Maciej Apostoł, należał do uczniów Chrystusa, którzy towarzy-szyli Mistrzowi od Jego chrztu w 
Jordanie aż do wniebowstąpienia. Został wybrany na apostoła w miejsce Judasza, jako świadek 
Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a potem w 
Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.                         
           Módlmy się   
Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona Apostołów, + przez Jego wstawiennictwo otaczaj nas 
swoją miłością * i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
5.ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBILI – Maj 16,  
Swięty Andrzej Bobola urodził się w 1591roku, a do Towarzystwa Jezuso-wego wstąpił w 1611 roku. Po 
studiach w Akademii Wileńskiej został skierowany do pracy wśród unitów utwierdzając ich w wierze 
katolickiej. Schwytany przez prawosławnych kozaków został okrutnie umęczony w Janowie Poleskim 16 
Maja, 1657 r.  
                Niech dzień Męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, człowieka pokoju, będzie dniem naszego 
parafialnego przeba-czenia, pojednania i uświęcenia. Uczyńmy tę Ofiarę naszym pojednaniem między 
sobą , a także z Ojce niebieskim. Niech nasz Patron nakłoni nasze serca do trwania w braterskiej miłości i 
solidarności.                    Módlmy się 
                Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, + spraw, 
abyśmy gorliwie współpracowali z dzie-łem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennika. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
6.Biskupi kanadyjscy i amerykańscy poświęcają narody Maryi w cza-sie Pandemia.  



     To jest wiadomość z CANADIAN CATHOLIC NEWS 2 maja 2020 r. 
Biskupi po obu stronach granicy przyłączyli się do poświęcenia swoich krajów Maryi w nabożeństwach 
transmitowanych na żywo przez Face-book i strony diecezjalne. 
„W czasie kryzysu koronawirusowego wszyscy w tym kraju stoją w obliczu tej samej niepewności i strachu, 
dlatego prosimy Maryję, aby wstawiła się za nami swoimi potężnymi modlitwami, aby pomóc nam 
przezwyciężyć kryzys zdrowotny” - powiedział abp Richard Gagnon z Winnipeg, przewodniczący 
kanadyjskiej Konferencji Biskupów podczas 22-minutowej nabożeństwa w katedrze św. Marii w stolicy 
Mantioba. 
„Maryja coraz bardziej otwiera drogę do poznania swego Syna, a to jest wielka tajemnica posiadania Matki 
Bożej w naszym życiu” - powiedział Gagnon, na przemian w homilii francuskiej i angielskiej. „Dziś łączymy 
się z Kościołem w Stanach Zjednoczonych, dokonując poświęcenia nasze-go własnego kościoła w Kanadzie 
i Ojczyzny- Maryi, a wraz ze św. Janem Pawłem II powiedzmy z otwartym sercem Totus tuus… cały Twój 
Maryjo”. Modlitwie konsekracyjnej prosimy Maryję o pocieszenie chorych, umocnienie umierających i 
pomoc pracownikom służby zdrowia. 
„W tej chwili przyjdź nam z pomocą, Matko Miłosierdzia, i uwolnij nas od niebezpieczeństw, które otaczają 
nas w godzinie potrzeby” - mówi mo-dlitwa. „Czuwajcie zwłaszcza nad osobami starszymi, słabymi i 
słabymi, naszymi dziećmi i nad jednością naszych rodzin, a także za wszystkimi tymi, którzy oddają się 
bezinteresownie w duszpasterstwie potrzebującym, aż w Twoich ramiona i w czułych 
matczynych  objęciach wszyscy znaj-dziemy bezpieczeństwo i pocieszenie ”. 
W Stanach Zjednoczonych abp Jose H. Gomez z Los Angeles, prze-wodniczący Konferencji Episkopatu USA, 
poprowadził odnowienie konsekracji swego kraju do Najświętszej Dziewicy. 
„W tym trudnym czasie zwracamy się do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła” - powiedział Gomez. 
„Ona wstawia się za swoim Synem, ponieważ pandemia dotknęła wszystkich w ten niezwykły sposób. ... 
Błagamy o matczyną opiekę nad jej dziećmi . ” 
Kanada została po raz pierwszy poświęcona Maryi podczas Krajo-wego Kongresu Maryjnego w Ottawie 
w 1947 r., A następnie ponownie w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Przylądkowej w pobliżu Trois-
Rivieres, Que., w 1954 r. Po raz ostatni została poświęcona Maryi w 2017 r. 150. rocznica Konfederacji. 
Papież Franciszek poprosił także katolików na całym świecie, aby zwracali się do Maryi o pomoc duchową 
w maju, wzywając do odma-wiania różańca.  
 


