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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA / VI SUNDAY OF EASTER
Jezusa Chrystus Zmartwychwstały, obecny w każdej Eucharystii obdarza nas pokojem jakiego świat dać nie może.
Z radością więc wysławiajmy Chrystusa i przyzywajmy Jego pomocy, gdyż potrzebny jest nam pokój, który jednoczy, buduje i napełnia nadzieją nasze serca. Słuchajmy słowa Bożego, które ukazuje Boże działanie w świecie.
Niech to słowo będzie dla nas pokarmem duchowym, niech będzie dla nas źródłem pokoju i wiary. /

			

The Holy Spirit stands at our side to defend us from the snares of the Evil One. Whom do we rely on to help us make
sense of everyday life? Are we do-it-yourselfers? Or do we turn to others in times of trouble or when we need to
make a decision? How does God figure in the decisions we make throughout our lives? Jesus sent us the Holy Spirit
to guide us in the way of his truth. In the first reading, the early Church leaders wrestled with fundamental laws that
determined who they were as followers of Christ. In the Gospel, Jesus leaves his disciples with peace and the promise
of the Holy Spirit, the Advocate.

FILM
W sobotę 25 maja po mszy św. o 17-tej zapraszamy na film „Non possumus” przestawiający Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Film oparty o archiwalne zdjęcia i materiały filmowe
zawiera bardzo wiele cytatów z głoszonych przez Niego homilii i napisanych przez Niego tekstów.
ZEBRANIE RYCERZY NIEPOKALANEJ
Zebranie dla wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej odbędzie sie
w piątek, 31 maja po mszy św. o godz. 19:00.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Msza święta w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi zostanie odprawiona w pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca o godz. 8:00
rano.
CANNABIS: DOBRY, ZŁY I BRZYDKI - PRELEKCJA
Klub Ciekawego Człowieka przy PJN zaprasza na prelekcję dra Andrzeja
Wielgosza zatytułowaną Cannabis: dobry, zly i brzydki. Dr Wielgosz poruszy różne aspekty stosowania marijuany, między innymi jej działanie
fizjologiczne i kardiologiczne, stopień potwierdzeni a leczniczych
korzyści, zagrożenia dla zdrowia, trendy w użytkowaniu i prawne restrykcje. Prelekcja odbędzie się w sobotę 1-go czerwca o godz. 18:00 (po
wieczornej mszy św.) w sali pod kościołem.

FILM Instytutu Oskara Haleckiego
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie wraz z Parafią
św. Jacka zaprasza Polonię na film dokumentalny prod. kanadyjskiej
p.t. ,,Skradzione dzieciństwo” o polskich dzieciach i sierotach uratowanych z Rosji Sowieckiej. Pokaz odbędzie się w sobotę, 8 czerwca
o godz. 18:15 (po Mszy św. o godz. 17-tej) w Sali Parafialnej. Film
został opracowany na podstawie książki O. L. Krolikowskiego, OFM
Conv. pod tym samym tytułem. Po pokazie zapraszamy na poczęstunek.
BOŻE CIAŁO

W niedzielę, 23 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Procesja z Najświętszym
Sakramentem do czterech ołtarzy wokół kościoła wyruszy po Mszy św.
o godz. 11:00. W związku z tym Msza św. o godz. 12:30 może się opóźnić.
Zostanie ona odprawiona po zakończeniu procesji. Prosimy grupy i osoby

odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy, baldachimu, pocztów sztandarowych i nagłośnienia o kontakt z O. Proboszczem.
Ołtarz I - Apostolat Bożego Miłosierdzia,
Ołtarz II - Rycerze Niepokalanej,
Ołtarz III - Totus Tuus,
Ołtarz IV - Różaniec.

RÓŻANIEC
SPOTKANIE DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w poniedziałek, następujące Róże: 26 maja - św. Faustyny; 2 czerwca - św. Józefa; 5 i
3 czerwca o godz. 19:00.
9 czerwca - św. Jana Pawła II-go; 12 i 16 czerwca - św. O. Pio; 19 i 23
czerwca - św. Tereski.
KAROL WOJTYŁA W PARAFII ŚW. JACKA
W bieżącym roku przypada 50 lat od pamiętnej wizyty kardynała Karola
Wojtyły w naszej parafii. Otrzymaliśmy wówczas relikwie naszego patrona, świętego Jacka Odrowąża. W niedzielę 29 września chcielibyśmy
świętować 50 lecie tego wydarzenia. Gościem specjalnym uroczystości
jubileuszowych będzie Abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, który
w latach 1996 - 2007 pełnił funkcję sekretarza papieskiego Jana Pawła
II-go, a potem Benedykta XVI-go. W ramach obchodów planujemy
uroczystą Mszę Św. o godz. 11:30, poświęcenie tablicy pamiątkowej
oraz uroczysty bankiet w Sala San Marco.

REJESTRACJA NA KURSY KREDYTOWE
JĘZYKA POLSKIEGO
Od 8 maja została otwarta rejestracja na kursy kredytowe języka polskiego dla młodzieży szkół średnich (klasy 9-12) oraz dla dorosłych
na nowy rok szkolny 2019-2020. W tym roku po raz pierwszy można
dokonać rejestracji online używając strony internetowej http://conted.
ocsb.ca/youth-programs/youth-il .

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA / VI EASTER SUNDAY
Sobota / Saturday - May - 25 - maja, 2019
17:00 Za żywych i ++ dobrodziejów Parafii św. Jacka
Niedziela / Sunday - May - 26 - maja, 2019
8:30
Za + Bronisławę Nesterowicz i ++ z rodziny - córka Helena
9:45
Za Parafian
Chrzest św. / Baptism of Chiara Janeczek & Mikołaj Wroński
11:00 Za ++ siostry i szwagrów - Maria Znamirowska
12:30 Za + ks. bpa Jana Bagińskiego - Irena Kaczmarek
Wtorek / Tuesday - May - 28 - maja, 2019
19:00 O opiekę Maryi i miłosierdzie Boże dla wnuka Eryka - babcia
Środa / Wednesday - May - 29 - maja, 2019
19:00 1) O bł. Boże dla Piotra z okazji urodzin - rodzina
2) O bł. Boże i zdrowie dla Józefy
3) O potrzebne łaski dla rodziny Czyżowicz - KŻR
4) Za + Józefa Fronc - żona z dziećmi
5) Za + Jadwigę Jurek - KŻR
Czwartek / Thursday - May - 30 - maja, 2019
19:00 Za + Władysława Szymczyk - syn z rodziną
Piątek / Friday - May - 31 - maja, 2019
19:00 O odnowę wiary, życie w świętości i wzajemnej miłości na wzór
Maryi - Rycerze Niepokalanej
Sobota / Saturday - June - 1 - czerwiec, Pierwsza sobota miesiąca
8:00
W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA / VII EASTER SUNDAY
WNIEBOWZIĘCIE / THE ASCENSION OF THE LORD
Sobota / Saturday - June - 1 - czerwiec, 2019
17:00 Za + Stefanię i Juliana Dereń - rodzina
Niedziela / Sunday - June - 2 - czerwiec, 2019
8:30
Za + Antoniego Stoińskiego - córka z rodziną
9:45
Za + Helenę Sokoluk - rodzina
11:00 Za + Michała Zapotocznego w 6-tą rocz. śmierci - żona
12:30 Za Parafian

*******************************************************
CHRZEST ŚWIĘTY
Przez Sakrament Chrztu Św. do grona dzieci Bożych
26 maja dołączą:
Chiara Isabela Janeczek
Mikołaj Paul Wroński
Gratulujemy rodzicom i chrzestnym oraz życzymy błogosławieństwa
Bożego i wiele radości w wychowywaniu dzieci.

CHILDREN MASS
Children with their parents are invited to come for the children
mass today Sunday, May 26 at 12:30 pm.
FIRST SaturDAY
This week on Saturday, June 1 we will celebrate First Saturday of
the month with the Mass at 8:00 am.
PARISH PASTORAL COUNCIL MEETING
Parish Pastoral Council will meet on Monday, June 3 at 7:00 pm.
CORPUS CHRISTI

The Solemnity of the Most Sacred Body and Blood of Christ known
as Corpus Christi will be celebrated on Sunday, June 23. The procession to four altars around the church will begin after 11:00 am
mass. Following the procession, around 12:30, we will celebrate last
Eucharist. We would like to ask the asigned parish groups for preparing
altars to contact our pastor, Fr. Tomasz.

Altar I - Apostolat Bożego Miłosierdzia (Divine Mercy Apostolate)
Altar II - Rycerze Niepokalanej (Militia Immaculata)
Altar III - Totus Tuus
Altar IV - Różaniec (Rosary Circle)
KAROL WOJTYŁA IN ST. HYACINTH PARISH
This year marks 50 years since the memorable visit of Cardinal Karol Wojtyła in our parish when we received the relics of our patron,
Saint Hyacinth. On Sunday, September 29 we would like to celebrate the 50 anniversary of this event. The special guest of the
Jubilee celebrations will be Archbishop Mieczysław Mokrzycki
from Lwów, who in years 1996-2007 was the Secretary of Pope John
Paul II and then Benedict XVI. As part of the celebration we are
planning the Solemn Mass at 11:30 am followed by the consecration of a commemorative plaque and a gala banquet at Sala San
Marco.

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.
KOLEKTA
Niedziela 19 maja / Sunday May 19 - $4,207
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$265,981.21
- Pozostaje do spłacenia		
$1,311,576.79
- 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			
$265,981.21
- Balance Owed			
$1,311,576.79
- 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).

