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TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA /
THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Bóg przypomina nam nieustannie, że życie na ziemi i wolność są dane człowiekowi po to, aby w radości
czcił swego Boga. W naszym życiu sprawy Boże, tak wiele razy są spychane na margines ludzkiej egzystencji. Tłumaczymy się brakiem czasu
na codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., czy reguralną praktykę spowiedzi. Nasza wierność Bogu i Jego przykazaniom, w wyniku ludzkiej
słabości, wygląda różnie. Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą przeszłość
i grzeszność, po to aby człowiek w swojej wolności, mógł Go czcić i żyć zgodnie z Jego przykazaniami. /
The fulfillment of God’s word is cause for rejoicing. The word of God provides instruction, challenge, and promise for all who believe. As we receive God’s word, we must be open to all that it holds for us. We are called to rejoice that we possess God’s word, follow it, and have it fulfilled in
our lives. Saint Paul shares with the Corinthians the metaphor of the body to describe how each one of them is an essential and indispensable part
of the Body of Christ. In the Gospel, Jesus reads from the prophet Isaiah about the promised Messiah. Jesus says that the passage has been fulfilled.

KOPERTKI NA 2019 ROK
Zestawy kopertek na 2019 rok są do odebrania na stoliku z tyłu kościoła.
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
Dzisiaj o godz. 12:30 Msza święta z udziałem dzieci.

ZEBRANIE OGÓLNE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃcA
Zebranie ogólne dla wszystkich członków Róż Koła Żywego Różańca
odbędzie się we wtorek 12 lutego po Mszy św. o godz. 19:00.

Nabożeństwo KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
W
lutym
nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione
PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
w
piątek
15 lutego po Mszy św. o godz. 19:00.
W tym tygodniu, 1 i 2 lutego, przypada pierwszy pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek zachęcamy do spowiedzi przed Mszą Św.,
a po Mszy do udziału w modlitewnym Wieczerniku w intencji kapłanów
KAWIARENKA PARAFIALNa
podczas Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W sobotę o W lutym zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki w sobotę, 16 lutego
godz. 8:00 rano Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu po Mszy św. o godz. 17:00.
Maryi.
OFIAROWANIE PAŃSKIE
W sobotę, 2 lutego, obchodzimy wraz z całym Kościołem święto Ofiarowania Pańskiego, zwanego też Matki Bożej Gromnicznej. Na mszach
świętych tego dnia o godz. 8:00 i o godz. 17:00 poświęcimy świece
gromniczne.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzimy również Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, czyli wszystkich tych, którzy poprzez
złożone śluby poświęcili swoje życie na służbę Bogu i bliźnim.

REKLOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
Rodziny Domowego Kościola organizują Rekolekcje Ewangelizacyjne
Ruchu Światło-Życie dla wszystkich małżeństw sakramentalnych.
Rekolekcje odbywaja się w Family Weekend w dniach 15-18 lutego
w ośrodku Ojców Michalitów w Melrose koło London. Cena $440 od
rodziny. Informacja i zapisy: Halina i Mirek Koryccy 613-737-0205
lub mkorycki@hotmail.com

III NIEDZIELA ZWYKŁA /
III ORDINARY SUNDAY

Sobota / Saturday - January - 26 - stycznia, 2019
17:00 Za Parafian
Niedziela / Sunday - January - 27 - stycznia, 2019
08:30 Za + Marię i Henryka Zembrzuskich - córka z rodziną
09:45 Za + Bolesław, Anna i Stan Marek - rodzina Zoryk
11:00 Za + Bogumiłę i Benona Jatczaków - syn z rodziną
Chrzest Św. / Baptism of Julia Katherine Brzozowska
12:30 Za + Aleksandrę Morawską w rocz. śmierci - rodzina
Wtorek / Tuesday - January - 29 - stycznia, 2019
19:00 Za + O. Staniaława Bąka w 24-tą rocznicę śmierci
Środa / Wednesday - January - 30 - stycznia, 2019
19:00 1) O potrzebne łaski od Maryji i Miłosierdzie Boże dla Krzysztofa
z rodziną
2) Za + Michała Wereda w 14-tą rocznicę śmierci
Czwartek / Thursday - January - 31 - stycznia, 2019
19:00 O łaskę zdrowia dla Klaudi - Bogna
Piątek / Friday - February - 1 - lutego, Pierwszy piątek miesiąca
18:00 Spowiedź św.
19:00 Za + Mariana Kamińskiego - córka z rodziną
Adoracja Pana Jezusa do godz. 22:00
Sobota / Saturday - February - 2 - lutego, Pierwsza sobota miesiąca
Święto Ofiarowania Pańskiego / The Presentation of the Lord
8:00
W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

IV NIEDZIELA ZWYKŁA /
IV ORDINARY SUNDAY

Sobota / Saturday - February - 2 - lutego, 2019
17:00 O błogosławieństwo Boże dla osób konsekrowanych z naszej parafii
- Intencja od Koła Żywego Różańca
Niedziela / Sunday - February - 3 - lutego, 2019
08:30 Za + Danutę Dycha Szelestowską - siostra z rodziną
09:45 Za Parafian
11:00 Za + Marię i Stanisława Krzywańskich - córka z rodziną
12:30 Za + Tadeusza Lipińskiego - siostrzenica z rodziną

2019 collection envelopes
2019 collection envelopes can now be picked up from the table at
the back of the church.
FIRST FRIDAY AND FIRST SATURDAY
This week on February 1 we celebrate first Friday of the month.
There will be opportunities for confession starting at 6:00 pm and
Adoration of the Blesssed Sacrament after 7:00 pm Mass. On Saturday, February 2 at 8:00 am we will celebrate Mass for the intention
in reparation to the Immaculate Heart of Mary.
the feast of the Presentation of the Lord
On Saturday, February 2, the Church celebrates the feast of the Presentation of the Lord, which is also celebrated as the World Day of
Consecrated Life. We will bless candles on 8:00 am and on 5:00
pm Mass.
YTOL FOR STUDENTS
Students are invited to come and join our monthly YTOL meetings
at St. Hyacinth Parish. The meetings are planned for Saturdays:
February 2, March 2 and April 6 at noon.
HERITIGE WATCH - POLAND 100TH ANNIVERSARY
In cooperation with the leading Canadian watch designer “Time is
Ticking Inc.” we will be selling limited edition heritige watches designed for 100th anniversary of Poland’s regaining independance.
The retail value of these watches is $250. Our sale price is only
$100 out of which $13 will be the parish profit. The sale will take
place on Saturday, Febryary 9 and Sunday, February 10 in the
parish hall.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In February devotion to St. John Paul II will take place on Friday,
February 15 after 7:00 pm Mass.
PARISH CAFE
In February the monthly Parish Cafe will take place on Saturday,
February 16 after 5:00 pm Mass.
REGISTRATION TO PARISH
As an ethnic parish, for better functioning of the parish we ask our
parishioners to register in the parish office.
YOUTH GROUP

***********************************************

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
YTOL STUDENCI
prowadzą następujące Róże: 27 stycznia - św. Franciszka; 30 stycznia
Grupa YTOL zaprasza młodzież studencką na spotkania raz w miesiącu w i 3 lutego - św. Dominika; 6 i 10 lutego - św. JPII-go; 13 i 17 lutego
Parafii św. Jacka w Ottawie. Spotkania odbywają się w następujące soboty: - św. Maksymiliana; 20 i 24 lutego - św. Eugeniusza; 27 lutego i 3
2-go lutego, 2-go marca i 6-go kwietnia o godz. 12:00 w sali parafialnej. marca - św. Faustyny. 2 lutego jest odpust dla członków KŻR.

ZEGAREK „Polska – 100-tna Rocznica”
We współpracy z jednym z czołowych kanadyjskich projektantów
zegarków, Time is Ticking Inc., który ma długą tradycję tworzenia historycznych zegarków odzwierciedlających narodowe dziedzictwo, mamy
przyjemność zaprezentować limitowaną edycję zegarka “Polska-100-tna
Rocznica”. Wartość detaliczna zegarka wynosi $250. Cena sprzedaży dla
parafian jest tylko $100, z czego $13 jest zyskiem dla parafii. Zegarki będą
dostępne w sobotę 9-go i w niedzielę 10-go lutego w sali parafialnej po
Mszach świętych.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Przez Sakrament Chrztu Świętego dnia 27 stycznia
do grona dzieci Bożych dołączy
Julia Katherine Brzozowska.
Życzymy rodzicom i chrzestnym wiele radości i
błogosławieństwa Bożego.
***********************************************
SKŁADANIE OFIAR PRZEZ PayPal /

KOLEKTA
Niedziela 13 stycznia / January 13 Sunday Collection - $3,460
Niedziela 20 stycznia / January 20 Sunday Collection - $1,826
Dzisiaj składka na Fundusz Budowlany /
Today Building Fund Collection

Można składać ofiary na Parafię Św. Jacka przez system PayPal
naciskając Wdowi grosz na parafialnej stronie internetowej
www.swjacek.ca

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

Donations to St. Hyacinth Parish can be given through PayPal
using Donate button on our website www.swjacek.ca

DONATIONS THROUGH PayPal

We invite young people (16 to 30 yrs old) to participate in The Great Adventure Bible Study Series. The meetings will take place on Sundays
after 11:00 am Mass in the room behind the stage. Info: Peter Mietus:

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$250,023.53
- Pozostaje do spłacenia		
$1,327,534.47
- 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			
$250,023.53
- Balance Owed			
$1,327,534.47
- Monthly payment 		
$8,111.44
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

PARKING SPACES

Możliwość parkowania samochodów w niedzielę przy ul. 236 Lebreton St.
(15 miejsc).

