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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA / XIV SUNDAY IN ORDINARY TIME

Mądrość, którą dostrzegają u Jezusa mieszkańcy Jego rodzinnego miasta, i cuda, które czynił, były uważane za przymioty Boga i Jego posłańca.
Mieszkańcy Nazaretu, pomimo cudów, które czynił Jezus, nie potrafili zmienić swojego sposobu patrzenia na Niego. Przeszli oni szybko od zdumienia do odrzucenia „cieśli, syna Maryi”, który w ich myśleniu nie mógł być Mesjaszem.
Sometimes we do not give God a chance. We assume that if we allow God to come near, God will ask us to suffer. Yet, Jesus came that we might
have life and live it fully. Jesus wants to heal what is broken and free what is imprisoned, but fear keeps us from drawing near to Him. Like those
of Jesus’ native place, we sometimes find Jesus too much for us.

********************************************************************************
XV NIEDZIELA ZWYKŁA / XV SUNDAY IN ORDINARY TIME

Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem i cechami charakterystycznymi misji. Jezus posyła swoich uczniów do wszystkich.
Bóg bowiem chce w Chrystusie zjednoczyć wszystkich ze sobą. Ci, którzy są posłani do głoszenia tej Dobrej Nowiny, mogą spotkać się z odrzuceniem i nieprzyjęciem. Odrzucenie, o którym słyszeliśmy tydzień temu w odniesieniu do Jezusa, może stać się również naszym udziałem, jeśli
będziemy próbowali żyć zgodnie z naszym powołaniem.
Jesus sent the Apostles out to proclaim the good news of God’s love and to help the poor and the suffering. Each of us is also called to work for justice
and peace and to serve the needs of those around us. Poverty wears many faces: some have needs of the body, some have needs of the spirit. God
calls us to serve them all.

WAKACJE
Rozpoczęły się letnie wakacje. Serdecznie witamy gości odwiedzających
naszą parafię. Wszystkim podróżującym życzymy bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz przypominamy, że wyjazd na urlop nie zwalnia nas
z obowiązku modlitwy i uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

PRZERWA WAKACYJNA
W miesiącach lipcu i sierpniu nie będą odprawiane nabożeństwa ku
czci św. Jana Pawła II-go oraz Mszę św. w pierwsze soboty miesiąca
w intencji wynagradzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Wznowimy
nabożeństwa po przerwie wakacyjnej we wrześniu.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
PRZERWA W SPRZEDAŻY PIECZYWA I CIASTA
Parafia Świętego Jacka została powołana do istnienia dla polskich emi- W okresie letnich wakacji nie prowadzimy sprzedaży pieczywa i ciasta w
grantów i ich rodzin mieszkających w Ottawie i okolicach. Jesteśmy parafią sali parafialnej. Sprzedaż w niedzielę, 9 września.
etniczną (personalną). W związku z tym dla sprawnego funkcjonowania
PIESZA PIELGRZYMKA DO MIDLAND
parafii prosimy o zarejstrowanie się w biurze parafialnym.
36. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w
Midland: 6-12 sierpnia. Uroczysta odpustowa Msza Św. na zakończenie
UŻYWANIE MARIHUANY
pilegrzymki w niedzielę, 12 sierpnia. Więcej informacji na stronie www.
Bez względu na orzeczenia rządu używanie marihuany jest i pozostanie
pielgrzymka.ca
grzechem – ogłosiła konferencja biskupów Kanady po tym, jak premier
zakomunikował, że od 17 października „rekreacyjne” używanie narkotyku
DOROCZNY PIKNIK PARAFIALNY
nie będzie już przestępstwem. Z wyjątkiem użycia kannabinoidów w
Piknik Parafialny planowany jest na niedzielę, 23 września.
celach medycznych, zażywanie marihuany narusza cnotę umiarkowania i
powinno być unikane – oznajmił ks. Frank Leo, sekretarz generalny episNIEDZIELA ANIMACJI MISYJNEJ
kopatu. Z kolei Terrence Prendergast SJ, arcybiskup Ottawy stwierdził,
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wyzwań. Dodał, iż możemy używać naszych ciał jak chcemy, ale pewnego
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przez świat medyczny. Mówi się między innymi o podwyższonym ryzyku ataku serca, zawału, patologiach układu oddechowego i chorób
nowotworowych, a także licznych zaburzeniach psychicznych, w tym
RÓŻANIEC
schizofrenii. Kanada jest drugim po Urugwaju krajem na świecie, który Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
zalegalizował marihuanę na całym swoim terytorium. Według nowych następujące Róże: 8 lipca - św. Jana Pawła II-go; 11 i 15 lipca - św.
przepisów, dzieci od 12-18 roku życia będą mogły posiadać do 5 gramów Józefa; 18 i 22 lipca - św. O. Pio; 25 i 29 lipca - św. Tereski; 1 i 5
substancji. Po osiągnięciu pełnoletności wartość ta wzrasta do 30 gramów, sierpnia - św. Jana Pawła II-go; 8 i 12 sierpnia - św. Jacka; 15 i 19 sierz możliwością hodowli dla celów domowych. (Katolicka Agencja Informacyjna) pnia - św. Franciszka; 22 i 26 sierpnia - św. Dominika; 29 sierpnia i 2
września -św. Maksymiliana.
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Sobota / Saturday - July - 7 - lipca, 2018
17:00 Za żywych i ++ fundatorów i dobrodziejów Parafii Św. Jacka
Niedziela / Sunday - July - 8 - lipca, 2018
08:30 Za + Helenę Spath - syn z rodziną
09:45 Za Parafian
11:00 Za + Romanę i Franciszka Kodybka oraz + Eryka Parsen - Irena
12:30 Za + Felicję Stankiewicz - Janina
Wtorek / Tuesday - July - 10 - lipca, 2018
19:00 O bł. Boże dla Henryka Mieczysława z okazji urodzin
Środa / Wednesday - July - 11 - lipca, 2018
19:00 1) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny
2) Za + Józefa Furmańczyka - rodzina Bala
3) Za + Stefanię Dereń - rodzina
Czwartek / Thursday - July - 12 - lipca, 2018
19:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Lipień - wdzięczni pielgrzymi
Piątek / Friday - July - 13 - lipca, 2018
19:00 O bł. Boże i zdrowie dla Józefy i Henryka
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SUMMER HOLIDAYS
Summer has started. We would like to welcome all our visitors and
wish everybody happy and safe holidays and remind everyone that
going on vacations is not a break from prayer and Sunday Mass obligation.
PARISH REGISTRATION
Saint Hyacinth Parish is an ethnic parish for all Polish immigrants
and their families in Ottawa and surrounding areas. For functional
and administrative reasons we ask all parishioners to register in the
parish office.
SUMMER BREAK
In July and August there will be no devotion to St. John Paul II neither the First Saturday Mass.
BAKE SALE BREAK
During summer holidays there is no bread and pastry sale in the parish hall. The sale will resume on September 9th.
MISSION ANIMATION SUNDAY
Every year in summer we have mission animation in our parish. This
year Fr. Krzysztof Koślik, OMI from Madagascar will be visiting
our parish on Sunday, July 29. There will be second collection for
the needs of Madgascar missions on Sunday, August 5. God bless
you for your prayers and donations!

WALKING PILGRIMAGE TO MIDLAND
Sobota / Saturday - July - 14 - lipca, 2018
36 Walking Pilgrimage to First Canadian Martyrs Shrine in Midland:
17:00 Za + Olgę Wojciecha Rybczyńskich - córki
August 6-12. Closing solemn Mass with indulgence will take place
Niedziela / Sunday - July - 15 - lipca, 2018
on Sunday, August 12th. More info at www.pielgrzymka.ca
08:30 Za Parafian
09:45 Za + Victorię - rodzina i przyjaciele
PARISH PICNIC
11:00 Za + Stanisławę Pióro - Teresa Bolton
Annual Parish Picnic is planned for Sunday, September 23.
12:30 Za + Stanisławę Jabłońską - córka Kasia z rodziną
MARIJUANA USE
Wtorek / Tuesday - July - 17 - lipca, 2018
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19:00
reational marijuana use will be legal, marijuana use remains a sin acrodzice
cording to the Conference of Canadian Catholic Bishops (CCCB). MariŚroda / Wednesday - July - 18 - lipca, 2018
juana use is contrary to the virtue of temperance, and therefore should be
19:00 1) Za + Genowefę Pawlak w rocz. śmierci - syn z rodziną
avoided. Abp. Terrence Prendergast added that we can use our bodies as
2) Za + Ryszarda Adama Przystał i Stanisława Gadomskiego - 		
rodzina Drobnik
we wish but one day we will be accountable for it before God. In 2017,
Czwartek / Thursday - July - 19 - lipca, 2018
the bishops pointed to the dangers associated with smoking marijuana,
19:00 O bł. Boże i łaske zdrowia dla Mieczysława Wysockiego - znajomi especially in young people. They are widely recognized by the mediPiątek / Friday - July - 20 - lipca, 2018
cal world. They include increased risk of heart attack, stroke, respira19:00 Za + Annę Szymczyk - syn z rodziną
tory pathologies and cancer, as well as numerous psychiatric disorders,
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Sobota / Saturday - July - 21 - lipca, 2018
17:00 Za + Marię i Edwarda Szymańskich - dzieci
Niedziela / Sunday - July - 22 - lipca, 2018
08:30 Za + Kazimierę Ćwiertnia - rodzina
09:45 Za Parafian
11:00 Za + Adama i Władysława Łotockich
12:30 Za + Eryka Parsen, Wandę Różańską i Bogdana Filipowicza - Irena
_____________________________________________________________
KOLEKTA
Niedziela 24 czerwiec / June 24 Sunday Collection - $2,678
Niedziela 1 lipiec / July 1 Sunday Collection - $2,612
June Building Fund Collection - $6,105
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!

including schizophrenia. Canada is the second after Uruguay country
in the world, which has legalised marijuana throughout its territory.
According to new legislation, children from 12-18 years of age will be
able to hold up to 5 grams of substance. After reaching the age of majority, this value increases to 30 grams, with the possibility of breeding for
domestic purposes. (KAI)

PROJEKT 2010

- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$205,402.83
- Pozostaje do spłacenia		
$1,372,155.17
- Miesięczna rata		
$8,111.44
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Already Paid			
$205,402.83
- Balance Owed			
$1,372,155.17
- Monthly payment 		
$8,111.44
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

