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TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /
THIRD SUNDAY OF LENT
Jezus przypomina nam dzisiaj o potrzebie nawracania, czyli powrotu do Niego. Bóg jest cierpliwy wobec nas, czeka na
decyzję człowieka. Bóg w kierunku człowieka robi 99 kroków, ale jeden pozostawia nam. Gdy nie stawiamy przeszkody
i przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością rozświetlić całe nasze życie. W dzisiejszej Liturgii Słowa przekonujemy się, że Pan jest łaskawy i pełen miłosierdzia, dla wszystkich tych, którzy ze szczerym sercem Go szukają. Św.
Łukasz przypomina nam, że nawrócenia potrzebują wszyscy ludzie, gdyż wszyscy jesteśmy grzeszni. /
Lent is a time for producing, in greater abundance, the fruits of the Kingdom of God. Lent is a call to action; a time for pruning; a time to
cut away the unwanted negative thoughts and misdeeds that keep us from loving God and our neighbor as we should. Our branches need to be
cut back so that we will produce with greater abundance the fruits of the Kingdom of God.

WIELKI POST
KONCERT
Wielki Post to czas przemiany, pokuty i nawrócenia, który ma nas Ambasada RP oraz Archidiecezja Ottawy mają przyjemność zaprosić
przygotować na święta Wielkanocne. Jest to czas postu, modlitwy i jałmużny. Państwa na wieczór z okazji 14. rocznicy śmierci papieża, Świętego
Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także różnych przyjemności. Jana Pawła II oraz Dnia Jana Pawła II w Kanadzie. Koncert odbędzie
Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim się 3 kwietnia o godz. 19:00 w Katedrze Notre-Dame, 385 Sussex
Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to najczęściej ofiara pieniężna, Dr, Ottawa.
która w skuteczny sposób może ulżyć czyjejś niedoli oraz wynagrodzić
za nasze grzechy. Zgodnie z zarządzeniem Abpa Terenca Prendergasta

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w naszej die- ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ i ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Ottawskie obchody pod patronatem JE Ambasadora RP Dr Andrzeja
cezji we wszytkie piątki w Wielkim Poście.
Kurnickiego 9 rocznicy Tragedii Smoleńskiej i 79 rocznicy Zbrodni
Katyńskiej odbędą się we środę 10 kwietnia: o godz. 19:00 uroczysta
Msza św. ze złozeniem kwiatów pod tablicą Smoleńsk 2010 i Katyń
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
1940; o godz. 20:00 pokaz filmu p.t. Katyń - Pamiętamy cz.1 wyświetli
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będa odprawiane w piątki o godz. 18:30, Oskar Halecki Institute in Canada.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 8:00. Za pobożny udział w „Gorzkich

Żalach” i „Drodze Krzyżowej” odprawianych w kościele można dostąpić
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. W Wielkim Poście mamy

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Ekstremalna Droga Krzyżowa to nowa forma duchowości, zbudowana
zanurzyć się w Męce Chrystusa i doświadczyć Bożej Miłości. Nabożeństwo Drona starej tradycji. Angażuje duszę i ciało. Pomaga ludziom przekroczyć
gi Krzyżowej daje nam szczególną możliwość wewnętrznego doświadczenia tej
strefę komfortu, by wyruszyć do nowego życia. W tym roku na trasę
Miłości i Krzyża, gdyż każda stacja rozważana w duchu Ewangelii otwiera nas na
liczącą 32 km można bedzie wyruszyć z naszej parafii w piątek 12-go
współcierpienie z Chrystusem.
kwietnia po Mszy św. o godz. 19-ej. Wiecej informacji wkrótce.
Prosimy grupy parafialne o przygotowanie Drogi Krzyżowej:
29 marca - Różaniec, 5 kwietnia - Ministranci i Schola, 12 kwietnia WIOSENNY BAL PARAFIALNY
Chór Parafialny i Lektorzy, 19 kwietnia - Młodzież.

Serdecznie zapraszamy na Wiosenny Bal Parafialny w sobotę, 11 maja
na godz. 18:30 do Domu Polskiego SPK. W programie: gorąca kolacja,
tańce i loteria fantowa. Bilety w cenie $70 z odpisem podatkowym $25 są
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
do nabycia w sali parafialnej w niedziele po Mszach św. Info i rezerwacja:
W poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania
Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.com.

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.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Jubileuszowa msza święta dla małżeństw, kóre w roku 2018 obchodzą
swoją 10, 20, 30, 40, 50 + rocznicę ślubu zostanie odprawiona w
FILM
niedzielę, 12 maja o godz. 11:00. Jubilatów prosimy o kontakt z biuZapraszamy w sobotę 23 marca po mszy św. o 17-tej na hiszpański
rem parafialnym.
film „Zakazany Bóg” (Un Dios prohibito) opowiadający historię 51
błogosławionych męczenników z Barbastro, księży i kleryków, którzy
KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
oddali życie za wiarę. Byli oni jednymi z pierwszych spośród 8000 duchW dniach od 6 marca do 14 kwietnia trwa międzynarodowa kampaownych zamordowanych w Hiszpanii w latach 1936 -1939.
nia 40 Dni dla Życia. Otoczmy w tym czasie szczególna modlitwą
wszystkie nienarodzone dzieci i ich rodziców.
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
Msza św. z udziałem dzieci będzie odprawiona w niedzielę 31 marca o
godz. 12:30.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

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 Mielcarek w 10-tą rocz. śmierci - córka Urszula z
rodziną
12:30 Za Parafian

Poniedziałek / Monday - March - 25 - marca, 2019
Uroczystość Zwiastowania NMP
19:00 O łaskę żywej wiary dla dzieci i młodzieży z naszej wspólnoty
parafialnej - Koło Żywego Różańca
Wtorek / Tuesday - March - 26 - marca, 2019
19:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski i życie wg Dekalogu dla Janusza i
Brygidy - Alina Pieńkowska
Środa / Wednesday - March - 27 - marca, 2019
19:00 1) O nawrócenie i umocnienie wiary za przyczyną św. Józefa dla
męża - Alina
2) Za + Katarzynę i Władysława Kempów - córka z rodziną
Czwartek / Thursday - March - 28 - marca, 2019
19:00 Za + Annę i Bronisława Wrześniewskich - Maria
Piątek / Friday - March - 29 - marca, 2019
18:30 Droga Krzyżowa - prowadzi Koło Żywego Różańca
19:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze bł. Boże dla Patryka - rodzina

IV NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / IV SUNDAY of LENT

Sobota / Saturday - March - 30 - marca, 2019
12:00 Ślub / Wedding of Monika Gadomska & Daniel Hawajski
17:00 1) Za parafian
2) O opiekę Matki Bożej i wytrwanie dla Adama
Niedziela / Sunday - March - 31 - marca, 2019
08:30 O bł. Boże dla Heleny Nesterowicz - Totus Tuus
09:45 Za + Izabelle Kunne- ciocia z rodziną
11:00 Za + Mariannę i Mieczysława Szmer - córka z rodziną
12:30 Za + Stanisława Zwierzchowskiego w 10-tą rocz. śmierci - żona z
rodziną

*******************************************************
RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
następujące Róże: 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. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, członkowie
KŻR mogą uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami.
KOLEKTA
Niedziela 17 marca / March 17 Sunday Collection - $3,744
Dzisiaj składka na spłatę długu /
Today 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 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.
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 next Sunday, March 31 at 12:30 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.
Info & reservation: Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.
com.

WEDDING ANNIVERSARY MASS

The wedding anniversary mass for couples that celebrate their 10, 20,
20, 40, 50 + jubillee will be celebrated on Sunday, May 12 at 11:00 am.
Interested couples should contact parish office.

40 DAYS FOR LIFE

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

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.

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).

