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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA /
FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Powołanie przez Boga jest dotknięciem Bożego Miłosierdzia, które buduje człowieka i umacnia do zrealizowania pełni swoich możliwości.
Prorok Izajasz, oglądając Boga, jest przerażony swoim grzechem, ale kiedy żar Bożej Miłości dotyka bolesnych miejsc jego duszy, już bez
żadnych oporów pragnie służyć Bogu. Święty Paweł z prześladowcy chrześcijan staje się apostołem Jezusa, świadom przemiany, jaką łaska Boża
dokonała w jego sercu. Zapracowani rybacy: Szymon Piotr, Jan, Jakub, po ciężkiej, całonocnej pracy, byli zmęczeni i zniechęceni. Ożywieni
zostali słowem Jezusa, nadzieją, która wkrótce cudownie się spełniła. Bóg wzywa dziś każdego z nas. Niech udział w Eucharystii, da nam siłę i
odwagę pójścia za Jezusem w codzienności naszego życia. /
We are called to share in the glory of resurrection. Through the Sacraments of Initiation–Baptism, Confirmation and Eucharist–we become part of
the Church, the Body of Christ. As such, we are called to holiness–to live as disciples of Christ. We celebrate His Presence in the Eucharist offered
in reparation for the sins of the living and the dead and look with hope to Christ’s pledge of glory with him.

ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA 2018 ROK
PODZIĘKOWANIE
Zaświadczenia do podatku dochodowego za ofiary złożone w 2018 roku są Dzieci z rodzicami ze Scholi “Iskierki Maryi” dziękują za wsparcie
do odebrania w sali parafialnej.
sprzedaży ciast, która miała miejsce w niedzielę 13 stycznia. Zebrano
$622. Kwota ta zostanie przeznaczona na potrzeby scholi. Serdeczne
Bóg zapłać!
ZEGAREK „Polska – 100-tna Rocznica”
We współpracy z jednym z czołowych kanadyjskich projektantów
zegarków, Time is Ticking Inc., który ma długą tradycję tworzenia histoREKLOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
rycznych zegarków odzwierciedlających narodowe dziedzictwo, mamy Rodziny Domowego Kościola organizują Rekolekcje Ewangelizacyjne
przyjemność zaprezentować limitowaną edycję zegarka “Polska-100-tna Ruchu Światło-Życie dla wszystkich małżeństw sakramentalnych.
Rocznica”. Wartość detaliczna zegarka wynosi $250. Cena sprzedaży dla Rekolekcje odbywaja się w Family Weekend w dniach 15-18 lutego
parafian jest tylko $100, z czego $13 jest zyskiem dla parafii. Zegarki będą w ośrodku Ojców Michalitów w Melrose koło London. Cena $440 od
dostępne w sobotę 9-go i w niedzielę 10-go lutego w sali parafialnej po rodziny. Informacja i zapisy: Halina i Mirek Koryccy 613-737-0205
Mszach świętych.
lub mkorycki@hotmail.com
ZEBRANIE OGÓLNE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃcA
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
Zebranie ogólne dla wszystkich członków Róż Koła Żywego Różańca
W
niedzielę,
24 lutego o godz. 12:30 Msza święta z udziałem dzieci.
odbędzie się we wtorek 12 lutego po Mszy św. o godz. 19:00.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

V NIEDZIELA ZWYKŁA /
V ORDINARY SUNDAY

Sobota / Saturday - February - 9 - lutego, 2019
17:00 Za + Grzegorza Malczewskiego - Adrian z rodziną
Niedziela / Sunday - February - 10 - lutego, 2019
08:30 Za osoby chore i cierpiące z naszej wspólnoty parafialnej - Rycerze
Niepokalanej
09:45 Za zywych i ++ ofiarodawców i dobrodziejów Parafii św. Jacka
11:00 Za + O. Stanisława Kowala w 11-tą rocz. śmierci
12:30 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - February - 12 - lutego, 2019
19:00 Za + Michała Kruczek - syn z rodziną
Środa / Wednesday - February - 13 - lutego, 2019
19:00 1) O bł. Boże dla Natalii z okazji urodzin
2) Za + Tadeusza Łapińskiego - rodzina
3) Za + Władysława Morawskiego - siostra z rodziną
Czwartek / Thursday - February - 14 - lutego, 2019
19:00 Za + Mieczysława i Władysława Kempów - rodzina
Piątek / Friday - February - 15 - lutego, 2019
19:00 O bł. Boże dla kapłanów posługujących w naszej parafii z prośbą o
nowe powołania - ABM
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go

VI NIEDZIELA ZWYKŁA /
VI ORDINARY SUNDAY

Sobota / Saturday - February -16 - lutego, 2019
17:00 Za ++ z rodziny Małek i Jakubowskich
Niedziela / Sunday - February - 17 - lutego, 2019
08:30 Za + Józefę Kułakową w 5-tą rocz. śmierci - córka z rodziną
09:45 Za + Józefa Furmańczyka - KPPM
11:00 Za Parafian
12:30 Za ++ rodziców Helenę i Tadeusza Pachulskich - syn z rodziną
***********************************************
SKŁADANIE OFIAR PRZEZ PayPal /

YTOL STUDENCI
Nabożeństwo KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
Grupa
YTOL
zaprasza
młodzież
studencką na spotkania raz w miesiącu
Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione w piątek
w
Parafii
św.
Jacka
w
Ottawie.
Spotkania
odbywają się w następujące
15 lutego po Mszy św. o godz. 19:00.
soboty: 2-go lutego, 2-go marca i 6-go kwietnia o godz. 12:00 w sali
parafialnej.
KAWIARENKA PARAFIALNa
Zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki w sobotę, 16 lutego po Mszy św.
RÓŻANIEC
o godz. 17:00.
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
prowadzą następujące Róże: 3 lutego - św. Dominika; 6 i 10 lutego
FILM
- św. JPII-go; 13 i 17 lutego - św. Maksymiliana; 20 i 24 lutego - św.
W sobotę 23 lutego po Mszy św. o godz. 17-tej zapraszamy na film „Gdy Eugeniusza; 27 lutego i 3 marca - św. Faustyny;
budzą się demony” (There Be Dragons) znanego reżysera Ronalda Joffe
(twórcy Misji i Pól śmierci). Film inspirowany życiem założyciela Opus
KOLEKTA
Dei, św. Josemarii Escrivy, i wydarzeniami wojny domowej w Hiszpanii
Niedziela 3 lutego / February 3 Sunday Collection - $2,741
pokazuje jak ważne jest przebaczenie a także wybory między dobrem i
złem, prawdą i kłamstwem.
Światowe Misje Oblackie / Oblate World Mission - $1,310
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

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

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

2018 INCOME TAX RECEIPTS
Income Tax Receipts for donations received during 2018 can be
picked up in the parish hall near the kiosk.
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.
MOVIE NIGHT
We invite our parishioners and their guests to watch a movie “There
Be Dragons” directed by Ronald Joffe on Saturday, February 23
after 5:00 pm Mass in the parish hall.
CHILDREN MASS
Monthly mass with children will take place on Sunday, February
24 at 12:30 pm.
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.
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

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:
1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$253,981.84
- Pozostaje do spłacenia		
$1,323,576.16
- 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			
$253,981.84
- Balance Owed			
$1,323,576.16
- 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).

