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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA /
SOLEMNITY OF CHRIST THE KING OF THE UNIVERSE
„Czy Ty jesteś królem?” – zapytał Piłat Chrystusa. – „Tak, jestem królem”. Ale zaraz dodał: – „Królestwo Moje
nie jest z tego świata”. Pomyślmy jeszcze raz i odpowiedzmy sobie dzisiaj na pytanie: Czy rzeczywiście Chrystus
jest jedynym Królem i Panem mojego życia? / Jesus is to be the ruler of our lives and hearts.Today we celebrate
the solemnity of Our Lord Jesus, King of the Universe. Our celebration invites us to acknowledge Jesus not only
as King of the Universe, but also as the ruler of our lives and hearts. One way to do this is to begin each day with prayer, where we invite Jesus
to be the ruler of our lives and to use us in the ways he sees fit.
PODZIĘKOWANIE

ZEBRANIE DRP

Serdecznie dziękujemy uczestnikom pielgrzymki do Sanktuarium Matki Zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbędzie się w poniedziałek
Bożej w Guadalupe za ufundowanie naczynia do przechowywania Komunii 2 grudnia o godz. 19:00.
Świętej (cyborium). Serdeczne Bóg zapłać!

HARCERSKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Koło Przyjaciół Harcerstwa KPH Ottawa serdecznie zaprasza do
Dzisiaj po wszystkich mszach św. zapraszamy na bazar do sali parafialnej. sali parafialnej 1 i 8 grudnia na kiermasz świąteczny. Do nabycia
Oferujemy domowe obiady, naleśniki, krokiety i inne smakołyki. Dochód z własnoręcznie wykonane ozdoby, dekoracje i upominki oraz słodkie
łakocie przygotowane przez rodziny harcerskie. Dochód przeznaczony
bazaru przeznaczony jest na Misje Sióstr Urszulanek na Filipinach.
na wsparcie szczepów Jutrzenka i Lechici.
BAZAR NA MISJE SIÓSTR URSZULANEK

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI

Zapraszamy dzisiaj na Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 12:30.

DZIEŁO MIŁOSIERDZIA
W niedzielę 8 grudnia grupa Apostolatu Bożego Miłosierdzia zaprasza
Film “POPIEŁUSZKO POSŁANIEC PRAWDY”
na swą doroczną akcję. W programie loteria z obrazem płóciennym do
Zapraszamy w sobotę, 30 listopada po mszy św. o godz. 17 na amerykański
powieszenia na ścianę „Jezu, ufam Tobie” i balsamem miłosierdzia
film dokumentalny z roku 2014: “Jerzy Popiełuszko. Posłaniec prawdy”.
z Łagiewnik oraz potrawy na wynos. Celem jest wsparcie Domów
Film opowiada o działalności i śmierci księdza Jerzego a także o Polsce i
Miłosierdzia w Polsce.
walce Polaków o wolność w czasach komunizmu. Zawiera autentyczne nagrania, zdjęcia i dokumenty.

DODATKOWA MSZA ŚW.
ADWENT
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w poniedziałek 9
Za tydzień rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. Adwent to czas rados- grudnia zostanie odprawiona dodatkowa Msza Św. o godz. 19:00.
nego oczekiwania i duchowego przygotowania się na święta Bożego
SPOTKANIE RYCERZY NIEPOKALANEJ
Narodzenia. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach roratnich, rekolekcjach adwentowych i skorzystaniu z sakramentu pokuty. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w poniedziałek 9
grudnia po Mszy Św. o godz. 19:00 Rycerze Niepokalanej zapraszają
Roraty
na spotkanie do sali parafialnej. Rycerze Niepokalanej oraz członkowie
Roraty, czyli Msza Św. ku czci Matki Bożej, odprawiane będą w adwen- Koła Żywego Różańca mogą tego dnia uzyskać odpust na zwykłych
cie we wtorki o godz. 6:00 rano. Na pierwsze Roraty zapraszamy we warunkach.
wtorek 3 grudnia, a na kolejne 10 i 17 grudnia.
WIECZÓR SYLWESTROWY U ŚWIĘTEGO JACKA
Zapraszamy do udziału w wieczorze sylwestrowym w sali parafialnej
Tegoroczne rekolekcje adwentowe będą miały miejsce od czwartku 5 do
we wtorek 31 grudnia. Zapewniamy gorący bufet, muzykę, zabawy
soboty 7 grudnia. Wygłosi je O. Arkadiusz Cichla, OMI.
dla dzieci i nie tylko. Bilety po $30 można rezerwować w biurze parafialnym.
REKOLEKCJE ADWENTOWE

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

W niedzielę 8 grudnia po Mszy św. o godz. 12:30 zapraszamy dzieci
GRUPA DLA MAM
do sali parafialnej na spotkanie ze św. Mikołajem. Bilety w cenie $15
Zapraszamy na spotkania “Mom’s group”, czwartki 10:00-12:00 w sali
dostępne są w sali parafialnej po wszystkich mszach św.
parafialnej. Zapewniamy ciepłą kawę, coś słodkiego i zabawki dla dzieci. Kontakt: Olya Chuba 819-328-5133 i Gosia Miętus 647-998-5076.
PROFESJONALNE ZDJĘCIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
W niedzielę 8 grudnia będzie okazja do zrobienia zdjęcia ze Św.
Mikołajem przy profesjonalnej dekoracji i oświetleniu. Wydruk na miejsRÓŻANIEC
cu. Cena $10 za jedno dziecko i $15 za dwoje dzieci i więcej. Wykonaw- Różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą następujące
ca: www.dandelionstudio.ca Dochód przeznaczony dla parafii Św. Jacka. Róże: 24 listopada - św. O. Pio; 27 listopada i 1 grudnia - św. Tereski; 4 i
8 grudnia - św. JPII-go; 11 i 15 grudnia - św. Jacka; 18 i 22 grudnia - św.
Franciszka; 29 grudnia - św. Dominika.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

XXXIV NIEDZ. ZWYKŁA / XXXIV SUN. IN ORD. TIME

Sobota / Saturday - November - 23 - listopad, 2019
14:00 Ślub / Wedding of Mateusz Szymczyk & Anne-Marie Nadeau
17:00 Za + + Julię i Józefa Daszkiewicz - córka Irena
Chrzest św. / Baptism of David Szablewski
Niedziela / Sunday - November - 24 - listopad, 2019
8:30 Za Parafian
9:45 Za + Mieczysława Sadowskiego - córka z rodziną
11:00 Za żywych i ++ dobrodziejów i fundatorów parafii Św. Jacka
12:30 Za + Bronisława Kaczmarek - żona
Wtorek / Tuesday - November - 26 - listopad, 2019
19:00 O bł. Boże dla Anny Konkiel - Totus Tuus
Środa / Wednesday - November - 27 - listopad, 2019
19:00 1) Za ++ wspomnianych w wypominkach
2) O bł. Boże i łaskę zdrowia dla Elaine - rodzina Kuran
3) O potrzebne łaski dla całego świata przez Niepokalaną w rocz.
Cudownego Medalika - Rycerze Niepokalanej
Czwartek / Thursday - November - 28 - listopad, 2019
19:00 Za + Mariana Morawskiego - córka z rodziną
Piątek / Friday - November - 29 - listopad, 2019
19:00 Za + Andrzeja Tomiaka - rodzina

XXXV NIEDZ. ZWYKŁA / XXXV SUN. IN ORD. TIME

Sobota / Saturday - November - 23 - listopad, 2019
11:00 Chrzest św. / Baptism of Arielle Barbara Cammaert
17:00 Za ++ wspomnianych w wypominkach
Niedziela / Sunday - November - 24 - listopad, 2019
8:30 Dziękcz. za 4 lata istnienia grupy ABM z przeproszeniem za 		
grzechy nieufności
9:45 Za Parafian
11:00 Za + Juliana i Łucję Nowackich - dzieci z rodzinami
12:30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Andrew Waszut - rodzice i siostra
___________________________________________________________
ŚLUB
Świętym węzłem małżeńskim w dniu 23 listopada zostali połączeni
Anne-Marie Nadeau & Mateusz Szymczyk.
Życzymy nowożeńcom wielu łask i błogosławieństwa Bożego
na nowej wspólnej drodze życia.

THE BAZAAR
Today Ursuline Sisters invite all parishioners for their annual bazaar to the parish hall after each Sunday mass.
MASS WITH CHILDREN

The children mass takes place today at 12:30 pm.
MOVIE NIGHT

On Saturday, November 30 after 5:00 pm mass you are invited to the
parish hall for the movie “Jerzy Popiełuszko - Messanger of Truth”.

ADVENT

Next Sunday we will begin the season of Advent, the time of preparation for the coming of Christ at Christmas and the start of the liturgical year in the Roman Catholic Church. During Advent we invite
our parishioners for special Mass dedicated to Our Lady - Roraty on
Tuesdays at 6:00 a.m. and for annual Advent Retreat preached in

Polish on December 5-7 by Fr. Arkadiusz Cichla, OMI.
SAINT NICHOLAS VISIT

We invite all children to meet with Saint Nicholas in the parish hall
on December 8 after 12:30 mass. Tickets of $15 are sold in the
parish hall.
ADDITIONAL MASS
On Monday, December 9, Solemnity of Immaculate Conception
of BVM we will celebrate mass at 7:00 p.m.
MOM’S GROUP

We invite all young moms to attend our parish “Mom’s group”. Meetings
are planned for every Thursday (10:00 am - 12:00 pm) in the parish hall.
Coffee, something sweet and toys for kids will be provided. Contact: Gosia
Miętus 647-998-5076 or Olya Chuba 819-328-5133.

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.

New YEAR EVE CELEBRATION

We would like to invite our parishioners to celebrate New Year Eve
with us in the parish hall. Tickets of $30 are to be reserved in the parish
office. Space is limited.

KOLEKTA
Niedziela 3 listopada / Sunday November 10 - $4,320
Niedziela 3 listopada / Sunday November 17 - $2,519
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Z żalem zawiadamiamy, że odeszli do Pana nasi parafianie:
w dniu 17 listopada w wieku 80 lat + Jerzy Czartoryski;
w dniu 18 listopada w wieku 97 lat + Andrzej Fronc.
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.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Miesięczna rata			
$8,111.44
- Spłaciliśmy			
$290,386
- Dług w zeszłym miesiącu		
$1,291,387
- Dług na dzisiaj			
$1,287,311
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			
$290,386
- Last Month Balance 		
$1,291,387
- Balance Owed			
$1,287,311
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

