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SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA / SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Bóg obdarzył nas wolnością. Otrzymaliśmy wolną wolę, możność wyboru dobra lub zła, życia bądź śmierci.
Nasza obecność na Eucharystii jest znakiem, że wybieramy życie. Słowo Boże i Eucharystia daje nam nowe życie,
zapoczątkowuje chwałę, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało”. Przyjmijmy pokarm Chrystusowego
Ciała i pomyślmy: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
Choosing to follow God’s commandments will bring us to eternal life. Heeding the rules of the road is not just a mere
courtesy, in many instances it is a matter of life and death. Fortunately, most people choose to obey the important rules,
both of the road and of society in general. In life there are many other opportunities to choose to obey or ignore the
rules. With God’s grace we can choose wisely.

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA
Od 1 lutego biuro parafialne jest otwarte w środy, czwartki i piątki
w godz. 9:00 - 15:00.
ZAWIERZENIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

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
udziału w przygotowaniu do zawierzenia proszone są o kontakt z biurem
parafialnym lub o. Proboszczem.

FILM
Zapraszamy na film “Bóg nie umarł - 2” w sobotę, 22 lutego, po
mszy św. o godz. 17:00. Film przedstawia sytuację chrześcijanina we
współczesnym świecie, który poprzez szkołę, media i sądy chce usunąć
temat Boga i prawd wiary z życia publicznego.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
VI SUNDAY IN ORD. TIME
Sobota / Saturday - February - 15 - lutego 2020
17:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Natalii z okazji urodzin
Niedziela / Sunday - February - 16 - lutego 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
Wtorek / Tuesday - February - 18 - lutego, 2020
19:00 Za +Aleksandra Kamińskiego - intencja od rodziny

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.

Środa / Wednesday - February - 19 - lutego, 2020
19:00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Patryka z okazji 18-tych urodzin
2) Za + Zofię Szkaradkiewicz - intencja od córki
3) Za + Mariana Kułaka w 4-tą rocznicę śmierci
4) Za + Zbigniewa Kiełbowicza w rocznicę śmierci i wszystkich
zmarłych z rodziny

WIOSENNY BAL PARAFIALNY

Czwartek / Thursday - February - 20 - lutego, 2020
19:00 O bł. Boże dla Aleksandry z okazji urodzin - intencja od rodziców

Serdecznie zapraszamy na doroczny Wiosenny Bal Parafialny w sobotę,
9 maja, na godz. 18:30 do Domu Polskiego SPK. W programie: gorąca
kolacja z winem, tańce i loteria fantowa. Bilety w cenie $70. Informacje
i rezerwacja: Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.com lub w
biurze parafialnym.

SPRZEDAŻ PIECZYWA I CIASTA
W niedzielę, 1 marca, nie będzie sprzedaży chleba i ciasta w sali
parafialnej.

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
Na Mszę św. z udziałem dzieci zapraszamy w niedzielę, 23 lutego,
o godz. 12:30.
WIELKI POST
26 lutego przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna 40-dniowy
okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą
odprawiane w piątki o godz. 18:30, zaś Gorzkie Żale - w niedziele o
godz. 7:55. Rekolekcje wielkopostne wygłosi o. Andrzej Juchniewicz
OMI w dniach 7-11 marca. W tych dniach, w poniedziałek (9 III),
wtorek (10 III) oraz w środę (11 III), Msze św. będą odprawiane o godz.
11:00 i 19:00. Serdecznie zapraszamy!

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.

RÓŻANIEC

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 w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą następujące
Róże: 16 lutego - św. O. Pio; 19 i 23 lutego - św. Tereska; 26 lutego i 1
marca - św. Jacka; 4 i 8 marca - św. Jana Pawła II-go; 11 i 15 marca - św.
Franciszka; 18 i 22 marca - św. Dominika.

Piątek / Friday - February - 21 - lutego, 2020
19:00 O bł. Boże dla Janiny Kot - intencja od wspólnoty Totus Tuus

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
VII SUNDAY IN ORD. TIME
Sobota / Saturday - February - 22 - lutego, 2020
12:00 Ślub Faten Ann Saikaly i Piotra Radwańskiego
17:00 O Miłosierdzie Boże dla kapłanów i osób konsekrowanych- ABM
Niedziela / Sunday - February - 23 - lutego, 2020
08:30 Za +Tomasz Borkowskiego w 8-ą rocz.śm.- intencje od córki z
rodziną
09:45 Za żywych i zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszej parafii
11:00 Za ++ Irenę i Pawła Znamirowskich
12:30 Za + Pelagię i Pawła Jarząbek - intencja od rodziny
Fendrykowskich
_____________________________________________________
KOLEKTA
Niedziela, 9 lutego / Sunday, February 9 - $3,245.50
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!
____________________________________________________
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Wieczne odpoczywanie racz naszym zmarłym 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.

PARISH OFFICE HOURS
Parish Office is now open on Wednesday, Thursday and Friday from
9:00 a.m. to 3:00 p.m.

BREAD AND PASTRY SALE
On Sunday, March 1, there will be no bread and pastry sale in
parish hall.
HOLY MASS WITH CHILDREN
Holy Mass with the participation of children will take place on
Sunaday, February 23, at 12:30. We welcome all families with kids!

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.
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.

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
- Balance Owed			
$ 1,218,828
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).

