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PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA / FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Pan Bóg nie ma upodobania w pobożności formalnej i zewnętrznej, oderwanej od codziennego życia człowieka. Prawdziwa pobożność
musi być połączona z uczynkami miłosierdzia. Dzięki uczynkom dobroci w praktyce realizujemy miłość bliźniego. W Ewangelii Jezus wyjaśnia,
że pierwszą powinnością Jego uczniów jest dawanie świadectwa. Nasze życie powinno być jak sól, która oczyszcza, nadaje smak i konserwuje.
Jako uczniowie Jezusa powinnismy być pożyteczni dla świata, nieść w sobie naukę Mistrza, potwierdzoną świadectwem naszego życia. /
The light of Christ shines through our good deeds. Jesus Christ is the Light of the World. We are called to reflect that light in our lives,
dispelling the darkness around us so that the gloom of a fallen world may become as bright as the midday sun. In the Gospel, Jesus tells his disciples that they are the salt of the earth and light of the world; their faith must shine forth.

Sobota / Saturday - February - 8 - luty, 2020
17:00 Za + Eugenię i Zbigniewa Nowakowskich - syn z rodziną
Niedziela / Sunday - February - 9 - luty, 2020
08:30 Za + Stanisława Gadomskiego - córka z rodziną
09:45 O bł. Boże dla Anny i Jerzego w 40-lecie ślubu
11:00 Za + Stanisława Tkaczewskiego w rocz. śmierci - żona z rodziną
12:30 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - February - 11 - luty, 2020
Matki Bożej z Lourdes / Światowy Dzień Chorych
19:00 Za + O. Stanisława Kowala w 12-tą rocz. śmierci
Środa / Wednesday - February - 12 - luty, 2020
19:00 1) Za osoby chore i cierpiące z naszej wspólnoty parafialnej - RN
2) Dziękcz. z prośbą o bł. Boże dla Piotra i Teresy Wrześniewskich z
okazji 50-lecia ślubu - siostra

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA
Od 1 lutego biuro parafialne jest otwarte w piątki od godz. 9:00 do 15:00,
w pozostałe dni bez zmian.
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego
Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego serdecznie zaprasza do sali
parafialnej na pokaz polskiego filmu dokumentalnego p.t. ,,AKOWCY
- film o pokoleniu Armii Krajowej”, w sobotę, 8 lutego o godz. 18-tej.
Wstęp wygłosi dr Maciej Jabłoński. Po pokazie ogranizatorzy zapraszają
na poczęstunek z kawą i herbatą.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA PAWŁA iI
Nabożeństwo odbędzie się w piątek, 14 lutego po Mszy św. o godz.
19:00. Intencje przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy składać
do koszyka przed ołtarzem.
KAWIARENKA PARAFIALNa
W lutym zapraszamy do Parafialnej Kawiarenki z okazji Walentynek w
sobotę, 15 lutego po Mszy św. o godz. 17:00.
ZAWIERZENIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

PIELGRZYMKA
Zapraszamy parafian do udziału w 11-dniowej pielgrzymce do Fatimy,
Santiago de Compostella i Lourdes w dniach 19-30 maja br., w
przystępnej cenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Teresą
Klimkowską (613-612-6557) lub biurem parafialnym.
KOPERTKI NA 2020 ROK
Pozostały jeszcze nieodebrane zestawy kopertek na 2020 rok. Są one
wyłożone w porządku alfabetycznym na stoliku z tyłu kościoła. Prośby
o nowe kopertki prosimy składać w biurze parafialnym.
Zaświadczenia do Income Tax za rok 2019
Zaświadczenia do podatku dochodowego za ofiary składane w roku
2019, ułożone w porządku alfabetycznym, są do odebrania w sali parafialnej.
Klub Ciekawego Człowieka
Klub Ciekawego Człowieka Polskiej Jedności Narodowej zaprasza na
prezentację połączoną z pokazem zdjęć pt. “Nasza Droga św. Jakuba wspomnienia z pielgrzymki”. Jolanta i Józef Leśniakowie opowiedzą o
pieszej pielgrzymce do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella,
którą odbyli we wrześniu 2019 r. Pokaz będzie miał miejsce w sobotę
29 lutego o godz. 18:00 (po mszy św.) w sali parafialnej. Serdecznie
wszystkich zapraszamy.

W środę 25 marca w uroczystość Zwiastowania NMP podczas Mszy św. o
godz. 19:00 będzie możliwość zawierzenia się Jezusowi przez Maryję, wg
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przygotowanie do zawierzenia
trwa 33 dni i rozpocznie się w piątek 21 lutego. Osoby chętne do wzięcia
WIOSENNY BAL PARAFIALNY
udziału w przygotowaniu do zawierzenia proszone są o kontakt z biurem
Serdecznie zapraszamy na doroczny Wiosenny Bal Parafialny w sobotę,
parafialnym lub o. Proboszczem.
9 maja na godz. 18:30 do Domu Polskiego SPK. W programie: gorąca
kolacja z winem, tańce i loteria fantowa. Bilety w cenie $70. Info i rezerFILM
wacja: Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.com lub w biurze
Zapraszamy na film “Bóg nie umarł - 2” w sobotę 22 lutego po mszy św.
parafialnym.

o godz. 17. Film przedstawia sytuację chrześcijanina we współczesnym
świecie, który poprzez szkołę, media i sądy chce usunąć temat Boga i
prawd wiary z życia publicznego.
Rekolekcje dla High School gr 9-12
W dniach 15-20 marca 2020 (March Break) Youth Teams of our Lady
(YTOL) zaprasza młodzież na rekolekcje, które odbędą się w ośrodku
“Blue Spring Scout Reserve” w Acton. Więcej informacji u pani Anny
Jach (519)-571-9241.

RÓŻANIEC
Różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą następujące Róże:
9 lutego - św. Jana Pawła II-go; 12 i 16 lutego - św. O. Pio; 19 i 23 lutego św. Tereska; 26 i 30 lutego - św. Jacka; 4 i 8 marca - św. Jana Pawła II-go;
11 i 15 marca - św. Franciszka; 18 i 22 marca - św. Dominika.

3) O bł. Boże i potrzebne łaski z okazji urodzin dla Michała i jego
rodziny - mama

4) O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja - ojciec i siostra
5) O bł. Boże i opiekę Maryi dla Anny Reiter z okazji urodzin - mama
i siostra

6) Za + Tadeusza Łapińskiego w 12-tą rocz. śmieci - żona i dzieci
Czwartek / Thursday - February - 13 - luty, 2020
19:00 O zdrowie i bł. Boże dla Józefy
Piątek / Friday - February - 14 - luty, 2020
19:00 Za + Władysława Morawskiego - siostra z rodziną

VI NIEDZ. ZWYKŁA /
VI SUNDAY IN ORD. TIME
Sobota / Saturday - February - 15 - luty, 2020
17:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Natalii z okazji urodzin
Niedziela / Sunday - February - 16 - luty, 2020
08:30 Za + Martę i Stefana Frąckowiak
09:45 Za ++ rodziców Białowąs
11:00 Za Parafian
12:30 Dziękcz. z prośbą o bł. Boże dla Katarzyny z okazji 50-tych urodzin

PARISH OFFICE HOURS
Parish Office is now open Wednesday, Thursday and Friday from
9:00 am till 3:00 pm.
Tax Receipts 2019
Income Tax Receipts for donations given in 2019 can be picked up
in the parish hall, near the kiosk. They are arranged in the alphabetic order.
2020 collection envelopes
All left 2020 Sunday collection envelopes can be picked up from
the table at the back of the church. For new envelopes please call
the parish office.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In February the devotion to St. John Paul II will take place on Friday, February 14 after 7 pm Mass.
PARISH CAFE
Monthly Parish Cafe will take place on Saturday, February 15 after
5 p.m. Mass.
MARCH BREAK HIGH SCHOOL RETREAT
From Sunday March 15th, to Friday March 20th 2020 the Youth
Teams of our Lady (YTOL) movement will be hosting a retreat for
high school students, grades 9-12. The retreat will take place in Acton in “Blue Spring Scout Reserve”. More info: Mrs. Anna Jach at
(519)-571-9241.
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 9 at Dom Polski SPK at 6:30 pm. Cost is $70. Tickets will be sold in the parish hall after each Sunday Mass.
Info & reservation: Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.
com or in the parish office.

__________________________________________________________________________________________________

KOLEKTA
Niedziela 26 stycznia / Sunday January 26 - $2,588
Niedziela 2 luty / Sunday February 2 - $3,548.65
Składka na Fundusz Budowlany - $6,725/
Mortgage Fund collection - $6,725
Składka na Światowe Misje Oblackie /
Oblate World Mission collection - $1,559.45
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Spłaciliśmy			
$ 362,966
- Dług w zeszłym miesiącu		
$ 1,223,121
- Dług na dzisiaj			
$ 1,218,828
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			
$ 362,966
- Last Month Balance 		
$ 1,223,121
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
- Balance Owed			
$ 1,218,828
We thank for all received donations and
Wieczne odpoczywanie racz naszym zmarłym dać Panie. A światłość wiekuiscontinue to ask for your support. God bless!

ta 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.

PARKING SPACES

Możliwość parkowania samochodów w niedzielę przy ul. 236 Lebreton St.
(15 miejsc).

