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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA / XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME
Nieraz jak prorok Habakuk wołamy do Boga: Oto ucisk i przemoc... Krzywda mi się dzieje, a Ty nie odpowiadasz. Pan zachęca każdego z nas,
by w obliczu cierpienia wytrwać w wierze, by złożyć w Nim całą nadzieję. Dla tego, kto wierzy, naprawdę nie ma nic niemożliwego: „Gdybyście mieli
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: «przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”. Wiara przeprowadza nas przez sytuacje,
których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym się buntujemy. / We are servants of a Master who has entrusted us with a stewardship of blessings.
Our God-given gifts are not for increased temporal gain but to be used to build up eternal blessings. Know-ing that we will be held accountable for our
stewardship, we must be prudent children of light, who plan ahead for an eternal dwelling. Amos chastises the greedy who abuse those less fortunate
for personal gain; God knows of their actions.

KAROL WOJTYŁA W PARAFII ŚW. JACKA 1969-2019
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili sie do zorganizowania Jubileuszu 50-lecia wizyty kard. Karola
Wojtyły w naszej parafii. Szczególne podziękowanie dla wszystkich
woluntariuszy pomagajacych w przygotowaniu jubileuszowej liturgii i
bankietu oraz dla chóru parafialnego i pana organisty.
MODLITWY NA CMENTARZACH
Ostatrnie modlitwy za zmarłych będą miały miejsce dzisiaj, 6
października o godz. 15:00 na cmentarzu Hope.

Intencje mszalne na rok 2020
Intencje Mszy św. na rok 2020 prosimy zamawiać w biurze parafialnym. Do końca 2019 roku od jednej rodziny przyjmujemy do dwóch
intencji na niedziele i do trzech intencji na dzień powszedni. W środy
będą kontynuowane tzw. msze zbiorowe, czyli w wielu intencjach.
Ogłoszenia Biznesowe
Nowe Ogłoszenia Biznesowe oraz przedłużenie istniejących ogłoszeń
w biuletynie parafialnym na rok 2020 prosimy zgłaszać w biurze parafialnym do 30 listopada 2019 r.
KIERMASZ KSIĄŻEK I DEWOCJONALIÓW
Zapraszamy w niedzielę 13 października, do sali parafialnej po
wszystkich Mszach św. na kiermasz sklepu Totus Tuus z Missisauga.

BAZAR KPPM
Koło Pomocy Polskim Misjom zaprasza dzisiaj, w niedzielę 6
FILM
października na bazar, na którym można kupić biżuterię, książki i
domowe smakołyki. Dochód z bazaru zostanie przeznaczony na polskie W nawiązaniu do 50-tej rocznicy wizyty Kardynała Karola Wojtyły
w Ottawie i 41 rocznicy Jego wyboru na papieża zapraszamy na film
misje na świecie.
“Karol - człowiek, który został papieżem”. Jest to kinowa wersja filNABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
mu włoskiej telewizji, wierna opowieść o życiu wielkiego Polaka z
W październiku Nabożeństwa Różańcowe będą odprawiane codziennie piękna muzyką E. Morricone. Pokaz w sobotę, 19 października po
pół godziny przed wieczorną mszą św. W środy nabożeństwo różańcowe wieczornej mszy świętej.

łączymy z nabożeństwem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

KAWIARENKA

W tym miesiącu zapraszamy do naszej parafialnej Kawiarenki w sobotę,
WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
26 października po mszy św. o godz. 17:00. Tematem kawiarenki będzie
W najbliższy poniedziałek, 7 października, przypada wspomnienie “Wiara we współczesnym świecie”.

Matki Bożej Różańcowej. Tego dnia zostanie odprawiona dodatkowa
Msza św. o godz. 19:00.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Rodziny Domowego Kościoła, w przeddzień Uroczystości Wszystkich
Świętych, w czwartek, 31 października, zapraszają dzieci na „Bal
ZEBRANIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W poniedziałek, 7 października po mszy św. o godz. 19:00 odbędzie się Wszystkich Świętych” w sali parafialnej. Będziemy radośnie promować
chrześcijańskie wartości. W programie będą zabawy i quizy dotyczące
zebranie dla wszystkich członków Koła Żywego Różańca.
życia i atrybutów Świętych, ciepła przekąska oraz dyskoteka. Zabawa
zacznie się o godz.18:00 i potrwa około 2 godzin. Zachęcamy uczestWYBORY DO SEJMU I SENATU
ników do przebrania się za Świętych. Bilety będą wkrótce do nabycia w
Referat Konsularny Ambasady RP w Ottawie zachęca wszystkich zain- sali parafialnej po mszach świętych. Zaparszamy!

teresowanych udziałem w głosowaniu w Wyborach do Sejmu RP i
Senatu RP, które odbedzie się w Ottawie w sobotę, 12 października
w godz. 7.00-21.00, do rejestrowanie się za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonej strony internetowej https://ewybory.msz.gov.
pl. Szczegółowe informacje na temat wyborów znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady www.ottawa.msz.gov.pl Zgłoszenia można
dokonać do dnia 10 października (włącznie).

Wypominki
W listopadzie tradycyjnie będziemy odprawiać Msze Św. za dusze
zmarłych wspomnianych w Wypominkach. Koperty na Wypominki
wyłożone są z tyłu kościoła. Prosimy o wyraźne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych oraz składanie kopert do koszyka przed ołtarzem. Wypominki będą wyczytywane w listopadzie przed niedzielnymi mszami św.

RÓŻANIEC
Kampania 40 Dni dla Życia: 25 września - 3 listopada

Dzień Parafii św. Jacka: sobota, 5 października od 7:00 do 19:00.
Módlmy się w intencjach o obronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a szczególnie za dzieci nienarodzone i ich rodziców.

W październiku Różaniec w środy odmawiany jest przez kapłana
przed Najświętszym Sakramentem, a w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
następujące Róże: 29 września - św. Franciszka; 6 października - św.
Jana Pawła II-go; 13 października - św. Dominika; 20 października - św.
Maksymiliana; 27 października - św. Eugeniusza.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
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Sobota / Saturday - October - 5 - październik, 2019
17:00 Dziękcz. za św. s. Faustynę i jej posłannictwo z prośbą o wzrost
ufności i miłosierdzia dla członków grupy ABM
Niedziela / Sunday - October - 6 - październik, 2019
8:30 Za Parafian
9:45 Za + Julię i Ludwika Malskich oraz za ++ z rodzin Dereń i Malskich
11:00 Za + Frank Szmigielski w 2-gą rocz. śmierci - żona
12:30 Za + Kazimierza Tomaszewskiego - żona z rodziną
Poniedziałek / Monday - October - 7 - październik, 2019
19:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski dla żywych i ++ członków KŻR
Wtorek / Tuesday - October - 8 - październik, 2019
19:00 Za + Jana Walerczaka w rocz. śmierci - córki z rodzinami
Środa / Wednesday - October - 9 - październik, 2019
19:00 1) Za + Jana Janeczko - córka
2) Za + Artura Zarębę - matka, żona i córki
3) Za + Anastazję i Antoniego Pióro oraz + Jana Gajdeckiego rodzina
Czwartek / Thursday - October - 10 - październik, 2019
19:00 Rycerze Niepokalanej
Piątek / Friday - October - 11 - październik, 2019
19:00 Za + Antoniego i Stanisławę Kondojewskich - szwagier

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA /
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Sobota / Saturday - October - 12 - październik, 2019
17:00 Za + O. Stanisława Prokopa w 27-mą rocz. śmierci
Niedziela / Sunday - October - 13 - październik, 2019
8:30 Za + Adama Mazurkiewicza - córka z rodziną
9:45 O bł. Boże dla Władysława - matka
11:00 Za Parafian
12:30 Za + Andrzeja Dana - Irena
___________________________________________________________

KOLEKTA
Niedziela 29 września / Sunday September 29 - $3,371
Wrześniowa składka na Fundusz Budowlany - $8,290 /
September Mortgage Fund Collection - $8,290
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Z żalem zawiadamiamy, że w minionym miesiącu odeszły do Pana
+ Barbara Charuba i + Barbara Kwiatkowska.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im
świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. /
Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace. Amen.

KAROL WOJTYŁA IN ST. HYACINTH PARISH 1969-2019
THANK YOU
We would like to thank everybody who organized the Golden Jubilee of
Cardinal Karol Wojtyla’s visit in St. Hyacinth Parish that took place
last Sunday. Special thank you to all volunteers that helped preparing
the liturgy and the gala in Sala San Marco and to the choir and the
organist. God bless you all!
ROSARY PRAYERS IN OCTOBER
Traditionally in October we celebrate the rosary prayer. We will say
the Holy Rosary from Tuesday to Friday at 6:30 pm and on Saturday at 4:30 pm. On Wednesday the Holy Rosary will be prayed
together with the Devotion to Our Lady of Perpetual Help.
40 Days for Life Campaign (Sep. 25 - Nov. 3)

This year 40 Days for Life campaign takes place from September 25
to November 3. St. Hyacinth Parish Vigil Day is Saturday, October 5.
Please consider praying for the Pro-Life intentions, especially for the
unborn and their parents.

Prayers for the faithful departed
October 6 (changed date) at 3:00 pm at Hope.
ST. HYACINTH MISSION FUND BAZAAR
St. Hyacinth Mission Fund invites all to its missionary bazaar on
Sunday, October 6 after each Mass in the parish hall.
OUR LADY OF THE ROSARY
On Monday, October 7 we will celebrate the feast of Our Lady of
the Rosary with the Mass at 7:00 pm.
PARISH CAFE
Parish Cafe in October will take place on Saturday, October 26
after 5:00 pm mass.

WYPOMINKI
In November traditionally we will pray for the deceased. The envelopes for the Wypominki can be found at the back of the church. Please
print the names clearly and put them in the basket in front of the altar.
We will celebrate many Masses for the deceased from Wypominki.

Mass intentions In 2020
Mass intentions for next year 2020 can now be requested in the
parish office. Till the end of 2019 only 2 requests for Sunday Mass
and 3 requests for the weekday Mass will be accepted from a family. We will continue multiple intention Mass on Wednesdays.
New Bulletin Ads

New Bulletin Business Ads for 2020 and renewal of the existing
ones can be ordered at the parish office before November 30, 2019.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Miesięczna rata			
$8,111.44
- Spłaciliśmy			
$286,310
- Dług w zeszłym miesiącu		
$1,295,438
- Dług na dzisiaj			
$1,291,387
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			
$286,310
- Last Month Balance 		
$1,295,438
- Balance Owed			
$1,291,387
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

