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DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /
SECOND SUNDAY OF LENT
Bóg po raz kolejny pragnie dzisiaj zawrzeć z nami przymierze, tak jak zawarł je z Abrahamem w pierwszym czytaniu.
Przymierze człowieka z Bogiem, to naśladowanie Jego miłości we współczesnym świecie, miłości, która sprawi, że będą
nasze ciała przekształcone na podobieństwo ciała Chrystusa, o czym zapewnia nas święty Paweł w Liście do Filipian.
Łukasz na kartach Ewangelii zapisuje scenę przemienienia Jezusa, która odsłania tożsamość Zbawiciela przed trzema
uczniami, że Jezus jest Synem Boga. /
God is forever faithful to his promises. During this Lenten season, many of us choose to make sacrifices and do penance in preparation for
Easter. The underlying reason for these sacrifices is to be attentive to the work of God in our lives. We should keep in mind the Lord’s admonition
to love him with our whole heart, mind, and soul, and to love our neighbor as we love ourselves.
WIELKI POST
FILM
Wielki Post to czas przemiany, pokuty i nawrócenia, który ma nas Zapraszamy w sobotę 23 marca po mszy św. o 17-tej na hiszpański
przygotować na święta Wielkanocne. Jest to czas postu, modlitwy i jałmużny. film „Zakazany Bóg” (Un Dios prohibito) opowiadający historię 51
Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także różnych przyjemności. błogosławionych męczenników z Barbastro, księży i kleryków, którzy
Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim oddali życie za wiarę. Byli oni jednymi z pierwszych spośród 8000
Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to najczęściej ofiara pieniężna, duchownych zamordowanych w Hiszpanii w latach 1936 -1939.
która w skuteczny sposób może ulżyć czyjejś niedoli oraz wynagrodzić
za nasze grzechy. Zgodnie z zarządzeniem Abpa Terenca Prendergasta

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w naszej dieMsza św. z udziałem dzieci będzie odprawiona w niedzielę 24 marca
cezji we wszytkie piątki w Wielkim Poście.
o godz. 12:30.

REKLOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej O. Wiesława
Zielonkę, OMI, który wygłosi dla nas tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje będą głoszone od soboty 16-go do środy 20-go
marca. 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 Mszą św. W środę, 20 marca zostanie zebrana składka rekolekcyjna. Koperty wyłożone są na stoliku z tyłu kościoła. W ostatnim dniu
rekolekcji po porannej i wieczornej Mszy św. zapraszamy do sali parafialnej na kawę i spotkanie z Misjonarzem. Czas Rekolekcji to chwila za-

trzymania, zadumy, zastanowienia się nad sobą. Rekolekcje są niezwykłym
darem, odnalezieniem zagubionej może gdzieś wśród szarej codzienności
drogi do Boga, bądź umocnieniem się w przeżywanej wierze i nabraniem
nowej świeżości i sił w dawaniu świadectwa. Zachęcamy do skorzystania z
tego daru i licznego udziału w rekolekcjach.

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
W poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Dzień ten jest obchodzony w Kościele jako Dzień Świętości
Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 19:00. Osoby, które
chciałyby się podjąć Duchowej Adpopcji Dziecka Poczętego proszone
są o kontakt z biurem parafialnym.
KONCERT
Ambasada RP oraz Archidiecezja Ottawy mają przyjemność zaprosić
Państwa na wieczór z okazji 14. rocznicy śmierci papieża, Świętego
Jana Pawła II oraz Dnia Jana Pawła II w Kanadzie. Koncert odbędzie
się 3 kwietnia o godz. 19:00 w Katedrze Notre-Dame, 385 Sussex
Dr, Ottawa.

III NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / III SUNDAY of LENT

Sobota / Saturday - March - 23 - marca, 2019
17:00 Za żywych i ++ dobrodziejów i fundatorów Parafii św. Jacka
Niedziela / Sunday - March - 24 - marca, 2019
08:30 O łaskę wiary dla syna - matka
09:45 Za + Bronisława Zarembę w rocz. śmierci - rodzina
11:00 1) Za + Irenę i Pawła Znamirowskich - synowa z wnuczkami
2) Za + Lucynę Mielczarek w 10-tą rocz. śmierci - córka Urszula z
rodziną
12:30 Za Parafian

niedzielę, 12 maja o godz. 11:00. Jubilatów prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

KOLEKTA
Niedziela 10 marca / March 10 Sunday Collection - $2,463
Potrzeby Misyjne w Diecezji / Diocesan & Missionary Works - $1,198

będą do nabycia w sali parafialnej w niedziele po Mszach św.

Żalach” i „Drodze Krzyżowej” odprawianych w kościele można dostąpić Jubileuszowa msza święta dla małżeństw, kóre w roku 2018 obchodzą
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
swoją 10, 20, 30, 40, 50 + rocznicę ślubu zostanie odprawiona w

KAWIARENKA
Serdecznie zapraszamy na marcową kawiarenkę parafialną w sobotę, 16
marca po Mszy św. o godz. 17:00. Podczas kawiarenki wystąpi O. dr
Tomasz Krzesik, OMI z tematem “Czyściec - o co chodzi?”

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
Krzysztof z rodziną
Wtorek / Tuesday - March - 19 - marca, 2019
Uroczystość Św. Józefa, patrona Kanady
11:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny - matka
19:00 Za + Łucję Przybylską - córka z rodziną
Środa / Wednesday - March - 20 - marca, 2019
11:00 O bł. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty - rodzice
19:00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Mateusza z okazji urodzin
2) O zdrowie i potrzebne łaski dla Josie Krysiak
3) Za + Mieczysława Grabińskiego - żona z rodziną
4) Za + Karolinę Postolską w 1-wszą rocz. śmierci - syn z rodziną
Czwartek / Thursday - March - 21 - marca, 2019
19:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Zbigniewa Pierścianowskiego z
okazji urodzin - Grażyna i Jurek
Piątek / Friday - March - 22 - marca, 2019
18:30 Droga Krzyżowa - prowadzi Totus Tuus
19:00 Za + Witolda Flisa w 6-tą rocz. śmierci - córka

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Nabożeństwo KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II-GO
Serdecznie zapraszamy na Wiosenny Bal Parafialny w sobotę, 11 maja
W marcu nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione na godz. 18:30 do Domu Polskiego SPK. W programie: gorąca kolacja,
w poniedziałek 18 marca po Mszy św. o godz. 19:00.
tańce i loteria fantowa. Bilety w cenie $70 z odpisem podatkowym $25

Prosimy grupy parafialne o przygotowanie Drogi Krzyżowej:
22 marca - Totus Tuus, 29 marca - Różaniec, 5 kwietnia - Ministranci i
Schola, 12 kwietnia - Chór Parafialny i Lektorzy, 19 kwietnia - Młodzież.

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

*******************************************************
RÓŻANIEC
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 17 marca - św.
Józefa; 20 i 24 marca - św. Ojca Pio; 27 i 31 marca - św. Tereski; 3 i 7
kwietnia - św. Jana Pawła II-go; 10 i 14 kwietnia - św. Jacka. W Wielkim
Poście, począwszy od 10 marca, niedzielny różaniec będziemy odmawiać
o godz. 7:25 przed nabożeństwem Gorzkich Żali.

WIOSENNY BAL PARAFIALNY

DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będa odprawiane w piątki o godz. 18:30,
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 8:00. Za pobożny udział w „Gorzkich

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
W dniach od 6 marca do 14 kwietnia trwa międzynarodowa kampania 40 Dni dla Życia. Otoczmy w tym czasie szczególna modlitwą
wszystkie nienarodzone dzieci i ich rodziców.

Za tydzień składka na spłatę długu /
Next week mortgage fund collection
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

LENT

A penitential season of Lent is is marked by prayer, sharing (almsgiving) and fasting in anticipation of the joy of Easter. 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 RETREAT
We would like to welcome in St. Hyacinth parish community Fr.
Wiesław Zielonka, OMI, who will preach Annual Leneten Retreat 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.
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.
40 DAYS FOR LIFE

40 days for Life campaign takes place from March 6 till April 14.

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.
MONTHLY CHILDREN MASS

The mass will be celebrated on Sunday, March 24 at 12:30 pm.

CONCERT
The Embassy of the Republic of Poland and The Archdiocese of Ottawa are pleased to invite all to the evening held in remembrance of
Saint Pope John Paul II, on the 14th anniversary of his death and
the John Paul II Day in Canada. The concert will take place at Notre
Dame Cathedral Basilica, 385 Sussex Dr, Ottawa, on April 3, at 7:00
pm.
Dinner & Dance gala

St. Hyacinth Parish invites all parishioners to participate in the
Spring Dinner and Dance Gala. It will take place on Saturday, May
11 at Dom Polski SPK at 6:30 pm. Cost is $70 with $25 tax receipt. Tickets will be sold in the parish hall after each Sunday Mass.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$257,921.17
- Pozostaje do spłacenia		
$1,319,636.83
- 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			
$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).

