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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO /
PENTECOST SUNDAY
Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego — święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. I
my zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia i dziękujemy za Kościół, który
napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni miłości i prawdy. Prośmy Boga, by oczyścił nasze serca ogniem Ducha
Świętego i uczynił nas swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata. /
As the Holy Spirit comes, the once - fearful disciples are transformed. Their fear of those who would persecute them gives
way to a new courage to proclaim Christ’s resurrection. It took the power of the Holy Spirit for them to courageously proclaim the Good News.
We need to be, filled with the Spirit, so our word and example may reveal God to others.

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 świetować 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, odsłonięcie
i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz uroczysty bankiet w Sala
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA
W czerwcu Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II-go zostanie odprawione San Marco o godz. 13:30.
w piątek 14 czerwca po Mszy św. o godz. 19:00. W miesiącach lipcu
TABLICA PAMIĄTKOWA
i sierpniu nie będzie nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II-go ani
Tablica
będzie
wykonana
z brązu w specjalistycznej odlewni w Polsce.
Mszy św. z okazji pierwszych sobót miesiąca.
Koszt wykonania wyniesie około $5000. Dziękujemy tym, którzy już
wsparli tę inicjatywę i prosimy chętnych o pomoc w pokryciu kosztów
KAWIARENKA PARAFIALNA
Zapraszamy na czerwcową Kawiarenkę w sobotę, 15 czerwca po Mszy wykonania i sprowadzenia tablicy. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
św. o godz. 17:00. Tematem części artystycznej będzię “Stanisław Mo- którzy do tej pory złożyli ofiary.
niuszko - Słowo i muzyka”. W wykonaniu Teatru Słowa im. M. KotlarBANKIET JUBILEUSZOWY
czyka i chóru im. I. J. Paderewskiego.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Jubileuszowym Bankiecie, który
odbędzie się w niedzielę 29 września o godz. 13:30 w Sali San MarMSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
W czerwcu Msza św. z udziałem dzieci będzie odprawiona w niedzielę 16 co. Bilety na bankiet w cenie $75 ($25 odpis podatkowy) będziemy
rozprowadzać od niedzieli 9 czerwca w sali parafialnej po wszystkich
czerwca o godz. 12:30.
mszach św. Bilety są też dostępne w biurze parafialnym.
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

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
następujące Róże: 9 czerwca - św. Jana Pawła II-go; 12 i 16 czerwca św. O. Pio; 19 i 23 czerwca - św. Tereski; 26 i 30 czerwca - św. Jacka;
3 i 7 lipca - św. Jana Pawła II-go; 10 i 14 lipca - św. Franciszka; 17 i 21
wiedzialne za przygotowanie ołtarzy, baldachimu, pocztów sztandaro- lipca - św. Dominika.
wych i nagłośnienia o kontakt z O. Proboszczem.
PRZERWA WAKACYJNA
Ołtarz I - Apostolat Bożego Miłosierdzia,
W niedzięlę 16 czerwca będzie ostatnia sprzedaż pierogów oraz
Ołtarz II - Rycerze Niepokalanej,
pieczywa i ciasta przed przerwą wakacyjną. Sprzedaż wznowimy we
Ołtarz III - Totus Tuus,
wrześniu.
Ołtarz IV - Różaniec.

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 odpo-

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

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO /
PENTECOST SUNDAY

Sobota / Saturday - June - 8 - czerwiec, 2019
17:00 W intencji Totus Tuus
Niedziela / Sunday - June - 9 - czerwiec, 2019
8:30
Za Parafian
9:45
Za + Henryka i Marię Rybickich - córka z rodziną
11:00 Za + męża Józefa i ++ z rodziny Zielińskich - Zofia Zielińska
12:30 Za + Sabinę i Jana Jagiello oraz Zdzisława Popławskiego
Wtorek / Tuesday - June - 11 - czerwiec, 2019
19:00 Za + Marię Wesołowską - przyjaciele
Środa / Wednesday - June - 12 - czerwiec, 2019
19:00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Tylków
2) O łaskę zdrowia i pocieszenie dla Haliny
3) Za + Artura Zarębę - matka, żona i córki
4) Za + Aleksandra Kamińskiego - Rycerze Niepokalanej
Czwartek / Thursday - June - 13 - czerwiec, 2019
19:00 O udaną operację dla Kazimierza Dias - przyjaciele
Piątek / Friday - June - 14 - czerwiec, 2019
19:00 Za + Annę i Stanisława Perel - Irena

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ /
THE HOLY TRINITY SUNDAY

Sobota / Saturday - June - 15 - czerwiec, 2019
17:00 Za Parafian
Niedziela / Sunday - June - 16 - czerwiec, 2019
8:30
O bł. Boże dla członków wspólnoty Totus Tuus i ich rodzin
9:45
Za + Antoniego Zarembę w 100-lecie urodzin
11:00 W intencji Harcerzy na zakończenie roku
12:30 1) O bł. Boże i powrót do zdrowia dla Zbigniewa Jatczaka - brat z
rodziną
2) W intencji rodzin Domowego Kościoła
*******************************************************
ŚLUB
Świętym węzłem małżeńskim w dniu 8 czerwca zostaną połączeni
Isabel Tarnawski & Samuel Kelades oraz
Anna Trojanowska & John Schudło.
Życzymy nowożeńcom wielu łask i błogosławieństwa Bożego
na nowej wspólnej drodze życia.
KOLEKTA
Niedziela 2 czerwca / Sunday June 2 - $3,022
Za tydzień druga składka na Papieskie Dzieła Misyjne /
Next week second collection for Pastoral Works of the Holy Father
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!
SKŁADANIE OFIAR PRZEZ PayPal /

Można składać ofiary na Parafię Św. Jacka przez system PayPal
naciskając Wdowi grosz na parafialnej stronie internetowej www.swjacek.ca

DONATIONS THROUGH PayPal

Donations to St. Hyacinth Parish can be given through PayPal
using Donate button on our website www.swjacek.ca

DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In June the devotion to St. John Paul II will take place on Friday,
June 14 after 7:00 pm. mass.
Parish cafe
Next Parish Cafe will take place on Saturday, June 15 after 5:00 pm
Mass in the parish hall.
CHILDREN MASS
Children with their parents are invited to come for the children mass
on Sunday, June 16 at 12:30 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.

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
Lviv, 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 unveiling and
blessing of a commemorative plaque and a gala banquet at Sala
San Marco at 1:30.
JUBILEE GALA
The Jubilee Gala will take palce on Sunday, September 29 at 1:30
pm in Sala San Marco. Tickets will be $75. We will start selling
tickets for the banquet from Sunday, June 9 in the parish hall.
commemorative plaque

The plaque will be made of bronze in a specialized foundry in Poland.
The cost of material and labor will be around $5000. We thank those
who have already supported this initiative and those who are willing to
assist in covering the costs of its execution and delivery.

PIEROGIES & BAKE SALE - SUMMER BREAK
The last pierogies and bake sale before summer break will be on
Sunday, June 16. The sale will resume in September.

PROJEKT 2010

- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Miesięczna rata			
$8,111.44
- Spłaciliśmy			
$270,134
- Dług w zeszłym miesiącu		
$1,311,577
- Dług na dzisiaj			
$1,307,564
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Monthly payment 		
$8,111.44
- Already Paid			
$270,134
- Last Month Balance 		
$1,311,577
- Balance Owed			
$1,307,579
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).

