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PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /
FIRST SUNDAY OF LENT
Wielki Post jest czasem, w którym po raz kolejny mamy wybrać Jezusa, postawić Go na pierwszym miejscu w życiu
osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Ten święty czas jest czasem, który może nas odmienić. Musimy wybrać się razem
z Jezusem na pustynię naszego serca, aby oddzielić dobro i zło, aby na nowo wybrać Boga - Życie, które nigdy się nie
kończy. Pan Jezus też zostawił wszystko i przez 40 dni przebywał w samotności na pustyni. Jednakże pustynia to także
czas próby – diabeł, który kusił Jezusa, będzie próbował także i nas zniechęcić do dążenia do świętości. Prośmy więc Pana Boga, aby umocnił
naszą wiarę, nadzieję i miłość. /
The goal of our Lenten journey is to renew and deepen our relationship with God. May we seek to grow stronger spiritually by resisting
temptation and by repenting of our sins. As we turn away from sin, we will come to love the Lord more fully. That love will flow from us into all
aspects of our lives and subsequently affect the lives of others. We are to call upon the Lord for help ands remember that everyone who calls on
the name of the Lord will be saved.

REKLOLEKCJE WIELKOPOSTNE
WIECZÓR PAPIESKI
W sobotę, 9 marca po Mszy św. o godz. 17 zapraszamy na kolejny Wieczór Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne będą głoszone od soboty 16Papieski. Wykład pt. “Dziedzictwo nauczania Jana Pawła II-go” wygłosi go do środy 20-go marca. Wygłosi je O. Wiesław Zielonka, OMI.
O. dr Wojciech Kowal, OMI.
Msze św. od poniedziałku 18-go do środu 20-go o godz. 11:00 i 19:00.
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty godzinę przed każdą
SERDECZNIE WITAMY
Mszą św.
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej O. dr hab Piotra PiasNabożeństwo KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
eckiego, OMI, który przybył do Ottawy w celach naukowych.
W marcu nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie
odprawione w poniedziałek 18 marca po Mszy św. o godz. 19:00.
WIELKI POST
Wielki Post to czas przemiany, pokuty i nawrócenia, który ma nas
FILM
przygotować na święta Wielkanocne. Jest to czas postu, modlitwy i jałmużny.
Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także różnych przyjemności. Zapraszamy w sobotę 23 marca po mszy św. o 17-tej na hiszpański
Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim film „Zakazany Bóg” (Un Dios prohibito) opowiadający historię 51
Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to najczęściej ofiara pieniężna, błogosławionych męczenników z Barbastro, księży i kleryków, którzy
która w skuteczny sposób może ulżyć czyjejś niedoli oraz wynagrodzić za oddali życie za wiarę. Byli oni jednymi z pierwszych spośród 8000
duchownych zamordowanych w Hiszpanii w latach 1936 -1939.
nasze grzechy.
Zgodnie z zarządzeniem Abpa Terenca Prendergasta wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych obowiązuje w naszej diecezji we wszytkie piątki
RÓŻANIEC
w Wielkim Poście.
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
prowadzą następujące Róże: 10 marca - św. Jana Pawła II-go; 13 i
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
17 marca - św. Józefa; 20 i 24 marca - św. Ojca Pio; 27 i 31 marca
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będa odprawiane w piątki o godz. 18:30, - św. Tereski; 3 i 7 kwietnia - św. Jana Pawła II-go; 10 i 14 kwietnia
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 8:00. Za pobożny udział w „Gorzkich - św. Jacka. W Wielkim Poście, począwszy od 10 marca, niedzielŻalach” i „Drodze Krzyżowej” odprawianych w kościele można dostąpić
ny różaniec będziemy odmawiać o godz. 7:25 przed nabożeństwem
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
Gorzkich Żali.
Prosimy grupy parafialne o przygotowanie Drogi Krzyżowej:
15 marca - Rycerze Niepokalanej, 22 marca - Totus Tuus, 29 marca WYKŁADY
Różaniec, 5 kwietnia - Ministranci i Schola, 12 kwietnia - Chór Parafialny SPK Koło Nr. 8 serdecznie zaprasza na wykład pt. ”Lasy Janowskie:
i Lektorzy, 19 kwietnia - Młodzież.
Historia Bitew Partyzanckich II Wojny Światowej” który zostanie
wygłoszony przez dr Ewelinę Bańkę (KUL), poniedziałek, 11-go marSPOTKANIE DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ
ca, godz. 19:00, Dom SPK.
Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w poniedziałek,
11 marca o godz. 19:00.
Federacja Polek w Kanadzie-Ogniwo Nr.8 serdecznie zaprasza na
wykład pt. „Słynne Polki XX Wieku: Historia, Sztuka, Polityka”
który zostanie wygłoszony przez dr Ewelinę Bańkę (KUL), czwartek,
KAWIARENKA
Na marcową kawiarenkę parafialną zapraszamy w sobotę, 16 marca po 14-go marca, godz. 19:00, Dom SPK.
Mszy św. o godz. 17:00.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

I NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / I SUNDAY of LENT

Sobota / Saturday - March - 9 - marca, 2019
17:00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Alissy z okazji 18-tych urodzin
- babcia
Niedziela / Sunday - March - 10 - marca, 2019
08:30 Za + Leonildę Gintowt, Nadzieję i Józefa Duniec
09:45 Za Parafian
11:00 Za ++ z rodziny Granosik i Świderek
12:30 Za + Piotra Adamowicza - żona
Wtorek / Tuesday - March - 12 - marca,, 2019
19:00 Za + Łucję Przybylską - córka z rodziną
Środa / Wednesday - March - 13 - marca, 2019
19:00 1) Za + Krystynę Ochocką - córka z rodziną
2) Za + Lucynę Grudzińską i Henrykę Gortrat - koleżanka
Czwartek / Thursday - March - 14 - marca, 2019
19:00 Za + O. Ryszarda Kosiana w 2-gą rocz. śmierci
Piątek / Friday - March - 15 - marca, 2019
18:30 Droga Krzyżowa - prowadzi Rycerstwo Niepokalanej
19:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze bł. Boże dla Karoliny - rodzina

II NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / II SUNDAY of LENT

Sobota / Saturday - March - 16 - marca, 2019
17:00 1) Za ++ rodziców Białowąs - córka z rodziną
2) O bł. Boże dla Dawida z okazji urodzin - babcia
Niedziela / Sunday - March - 17 - marca, 2019
08:30 Za Parafian
09:45 Za + Jim i Donna Jones - rodzina Zoryk
11:00 Za + Alicję Jatczak - brat z rodziną
12:30 Za + Edwarda Brożek w 5-tą rocz. śmierci - rodzina

WELCOME
We would like to welcome in St. Hyacinth parish community Fr.
Piotr Piasecki, PhD, OMI, who has come to Ottawa for further professional development.
LENT

Today we celebrate the first Sunday in Lent. A penitential season
of Lent is a time of spiritual change and repentance. This journey is
marked by prayer, sharing (almsgiving) and fasting in anticipation of
the joy of Easter. Fasting and abstinence is not simply a form of penance, however; it is also a call for us to take stock of our spiritual lives.

Abp. Terence Prendergast mandates all the faithfull of our diocese
to abstain from meat during all Fridays of the Lent. Abstinance
from meat binds all persons who are 14 and older.
LENTEN DEVOTIONS
During Lent we pray the devotion of the Stations of the Cross on
Fridays at 6:30 pm and Lamentations on Sundays at 8:00 am.
PASTORAL PARISH COUNCIL MEETING
The PPC will have a meeting on Monday, March 11 at 7:00 pm.

LENTEN RETREAT
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. Monday through Friday will be Mass at
11:00 am and 7:00 pm. Confessions will begin one hour before each
Mass.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
Monthly devotion to St. John Paul II’s relics will take place on
Monday, March 18 after 7 pm Mass.
A MOVIE NIGHT
We invite our parishioners to watch a movie called “Un Dios Prohibito” on Saturday, March 23 after 5:00 pm Mass on the big
screen in the parish hall. It is a story about clergy martyrs killed in
Barbastro, Spain between 1936-1939.

Poniedziałek / Monday - March - 18 - marca, 2019
11:00 Za + Bronisławę i Czesława Czerkaskich oraz Włodzimierza
Czerkaskiego - rodzina
19:00 Za + Władysławę Zdziechowską w 1-szą rocz. śmierci - syn
YOUTH GROUP
Krzysztof z rodziną
We invite young people (16 to 30 yrs old) to participate in The Great AdWtorek / Tuesday - March - 19 - marca - Św. Józefa, Oblubieńca Maryi venture Bible Study Series. The meetings will take place on Sundays
11:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny - matka
after 11:00 am Mass in the room behind the stage. Info: Peter Mietus:
19:00 Za + Łucję Przybylską - córka z rodziną
1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.
Środa / Wednesday - March - 20 - marca, 2019
11:00 O bł. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty - rodzice
19:00 1) Za + Mieczysława Grabińskiego - żona z rodziną
2) Za + Karolinę Postolską w 1-wszą rocz. śmierci - syn z rodziną
PROJEKT 2010
Czwartek / Thursday - March - 21 - marca, 2019
19:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zbigniewa Pierścianowskiego z
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
okazji urodzin - Grażyna i Jurek
- Spłaciliśmy			
$257,921.17
Pozostaje
do
spłacenia		
$1,319,636.83
Piątek / Friday - March - 22 - marca, 2019
- Miesięczna rata		
$8,111.44
18:30 Droga Krzyżowa - prowadzi Totus Tuus
Dziękujemy
wszystkim
za
złożone ofiary i prosimy
19:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Mateusza z okazji urodzin - rodzice
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

***********************************************
KOLEKTA
Niedziela 3 marca / March 3 Sunday Collection - $3,608
Dzisiaj druga skadka na Potrzeby Misyjne w Diecezji /
Today second colection for Diocesan & Missionary Works
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Already Paid			
$257,921.17
- Balance Owed			
$1,319,636.83
- 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).

