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SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA /
SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do miłości każdego człowieka, nawet tych ludzi, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Miłość do nieprzyjaciół
świadczy o bezinteresowności człowieka. Nieczego się nie spodziewając czyńmy dobrze wszystkim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego
Ojca w niebie, który jest dobry dla wszystkich, także dla niewdzięcznych i złych. /
Today’s gospel calls us to forgive our enemies. To live and love this way can be difficult. Jesus offers quidence that seems counterintuitive. Jesus
asks a challenging question: “If you love those who love you, what credit is that for you? For even sinners love those who love tthem.” Finding
common ground with those who oppose us or oppress others requires empathy to enable us to engage in dialogue, change and social justice.

FILM
W sobotę 23 lutego po Mszy św. o godz. 17-tej zapraszamy na film „Gdy
budzą się demony” (There Be Dragons) znanego reżysera Ronalda Joffe
(twórcy Misji i Pól śmierci). Film inspirowany życiem założyciela Opus
Dei, św. Josemarii Escrivy, i wydarzeniami wojny domowej w Hiszpanii
pokazuje jak ważne jest przebaczenie a także wybory między dobrem i
złem, prawdą i kłamstwem.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
W związku z pojawiającymi się pytaniami, chcemy wyjaśnić, że
każdorazowy dochód z zabaw, pikniku, kawiarenek, sprzedaży
pierogów, etc. jest wpłacany bezpośrednio na konto spłaty długu. W
sprawozdaniu nie zostało to wystarczająco jasno opisane, przepraszamy i poniżej podajemy zestawienie wspomnianych dochodów: Zabawa
Wiosenna $10,085; piknik $1,655; kawiarenki $6,380; pierogi $2,835;
razem: $20,955.
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Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne będą głoszone od soboty 16go do środy 20-go marca. Wygłosi je O. Wiesław Zielonka, OMI.
YTOL STUDENCI
Grupa YTOL zaprasza młodzież studencką na spotkania raz w miesiącu w
Nabożeństwo KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
Parafii św. Jacka w Ottawie. Spotkania odbywają się w następujące soboty:
W
marcu nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie
2-go lutego, 2-go marca i 6-go kwietnia o godz. 12:00 w sali parafialnej.
odprawione w poniedziałek 18 marca po Mszy św. o godz. 19:00.
INSTYTUT OSKARA HALECKIEGO
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie zaprasza na pokaz
filmu dok. p.t. Roman Dmowski (1864 - 1939) (wraz z dyskusją prof.
J. Zaryna i prof. Jana Wieslawa Wysockiego) w sobotę, 2 marca 2019,
o godz. 18:15 (po Mszy św. o godz. 17-tej). Wstep wygłosi dr Maciej
Jabłoński. Serdecznie zapraszamy Polonię.
KIERMASZ KSIĄŻEK I DEWOCJONALIÓW
Sklep Totus Tuus z Missisauga zaprasza na kiermasz książek i dewocjonaliów w niedzielę, 3 marca do sali parafialnej po wszystkich mszach
świetych.
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE ZA ROK 2018
Nieodebrane zaświadczenia do podatku dochodowego za ofiary złożone w
2018 roku zostały wysłane pocztą.

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
prowadzą następujące Róże: 24 lutego - św. Eugeniusza; 27 lutego i
3 marca - św. Faustyny; 6 i 10 marca - św. Jana Pawła II-go; 13 i 17
marca - św. Józefa; 20 i 24 marca - św. Ojca Pio. W Wielkim Poście,
począwszy od 10 marca, niedzielny różaniec będziemy odmawiać o
godz. 7:25 przed nabożeństwem Gorzkich Żali.
KOLEKTA
Niedziela 17 lutego / February 17 Sunday Collection - $2,868
Dzisiaj druga składka na spłatę długu /
Today second collection for the mortgage fund
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

VII NIEDZIELA ZWYKŁA /
VII ORDINARY SUNDAY

Sobota / Saturday - February -23 - lutego, 2019
17:00 Za Parafian
Niedziela / Sunday - February - 24 - lutego, 2019
08:30 Za + Martę i Stefana Frąckowiak oraz Krystynę i Zbigniewa Larek
09:45 Za + Waldemara Dmochowskiego - żona z rodziną
Chrzest Św. / Baptism of James Kunkel
11:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski dla Wiesławy i Józefa Siepka z
okazji 40-tej rocz. Sakramenru Małżeństwa
12:30 Za + Krystynę i Jana Bronickich oraz + Ludmiłę Bronicką - rodzina
Wtorek / Tuesday - February - 26 - lutego, 2019
19:00 O potrzebne łaski od Maryi i o Miłosierdzie Boże dla Krzysztofa z
rodziną
Środa / Wednesday - February - 27 - lutego, 2019
19:00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Spencera - babcia
2) O bł. Boże i łaskę zdrowia dla córki - rodzice
Czwartek / Thursday - February - 28 - lutego, 2019
19:00 Za + Łu cję Przybylską - rodzina
Piątek / Friday - March - 1 - marca, Pierwszy piatek miesiąca
18:00 Spowiedź św.
19:00 Za + Franciszka Matuszewskiego - syn z rodziną
Adoracja Pana Jezusa do godz. 21:00
Sobota / Saturday - March - 2 - marca, Pierwsza sobota miesiąca
8:00
W intencji Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA /
VIII ORDINARY SUNDAY

Sobota / Saturday - March - 2 - marca, 2019
17:00 Za ++ rodziców Kazimierę i Kazimierza Pakulskich - rodzina
Niedziela / Sunday - March - 3 - marca, 2019
08:30 Za Parafian
09:45 Za + Leo, Lidia and Greg Zoryk - Zoryk family
11:00 Za Ojczyznę z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - SPK
12:30 Za + Bronisława i Annę Sabela - córka z rodziną

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.
2018 FINANCIAL REPORT
To answer some questions from parishioners regarding the extra
revenue from activities that is deposited directly to the building fund
account, we provide the revenue breakdown: Spring Gala $10,085;
parish picnic $1,655; kawiarenka $6,380; pierogies $2,835. Total
revenue is $20,955.
BREAD AND PASTRY SALE
On Sunday, February 24 there is no bread and pastry sale from the
Montreal bakery. Instead we offer homemade cakes for sale.
CHILDREN MASS
Monthly mass with children will take place on Sunday, February
24 at 12:30 pm.
FIRST FRIDAY AND SATURDAY
This week March 1 is the frrst Friday of the month. All are invited
to stay after 7:00 pm Mass for the Adoration of the Blessed Sacrament for the intention of our parish and all parishioners till 9:00 pm.
On Saturday, March 2 there is Mass at 8:00.
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.
LENT
The penitential season of Lent begins on Ash Wednesday, March
6. There will be Mass at 11:00 am and at 7:00 pm. It is a day of
Fasting and Abstinance. During Lent we will pray the devotion of
the Stations of the Cross on Fridays at 6:30 pm and Lamentations
on Sundays at 7:55 am. Annual Leneten Retreat will take place
from Saturday, March 16 to Wednesday, March 20. It will be
proclaimed in Polish by Fr. Wiesław Zielonka, OMI.
REGISTRATION TO PARISH
As an ethnic parish, for better functioning of the parish we ask our
parishioners to register in the parish office.

***********************************************
Przez Sakrament Chrztu Świętego dnia 24 lutego
do grona dzieci Bożych dołączy
James Kunkel.
Życzymy rodzicom i chrzestnym wiele radości i
błogosławieństwa Bożego.
***********************************************
Z żalem zawiadamiamy, że odeszła do Pana w wieku 90 lat
Jadwiga Fedorowicz. Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...

YOUTH GROUP

We invite young people (16 to 30 yrs old) to participate in The Great Ad-

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).

