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VII NIEDZIELA ZWYKŁA / 7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi
nam Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. I to nawet miłości nieprzyjaciół. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół.
Today’s readings starkly call us to the perfection of God in loving and forgiving not just those who already love us, but our enemies as well.
God calls his people to forgiveness and mercy, which may often seem like foolishness in this world. Christ presents to us a radically different
vision of life than the one the world calls us to embrace. His Death and Resurrection call us to a life marked by forgiveness and mercy.
ZAWIERZENIE SIĘ JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

DZIEŃ SKUPIENIA DLA RODZIN
Zapraszamy małżeństwa, narzeczonych oraz całe rodziny na Dzień
Skupienia, który odbędzie się w parafii św. Jacka w sobotę, 7 marca.
Całość rozpocznie się o godz. 12:00 w południe, a zakończy Mszą św.
o godz. 17:00. Poruszone tematy dotyczyć będą wspólnej drogi
wiary małżonków. Będzie zapewniona opieka do dzieci, kawa, herbata
i przekąska. Zapraszamy!

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, natomiast Gorzkie Żale - w niedziele
o godz. 7:55. Abp. Terence Prendergast zachęca do wstrzymania się od
pokarmów mięsnych we wszystkie piątki Wielkiego Postu.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Ekstremalna Droga Krzyżowa to nowa forma duchowości zbudowana na starej tradycji. Angażuje duszą i o ciało. Pomaga ludziom
przekroczyć strefę komfortu, by wyruszyć do nowego życia. W tym
roku na trasę liczącą 32 lub 40km można będzie wyruszyć z naszej
parafii w piątek, 3 kwietnia, po Mszy św. o godz. 19:00. Więcej
informacji: Krzysztof Retel, 613 315 2352 lub Józef Leśniak,
613 265 2583 oraz na stronie www.edk.org.pl.

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. Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek, 21 lutego, a następne
spotkania będą miały miejsce w kolejne piątki.

ŚRODA POPIELCOWA
W Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły
(połączenie postu ilościowego i jakościowego). Wierni w wieku
pomiędzy 18 a 60 rokiem życia mogą w ciągu dnia zjeść jeden
pełny, ale bezmięsny posiłek do syta oraz dwa skromne inne posiłki.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy rozpocznie się wyjątkowo
o godz. 18:45.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, głoszone będą od soboty, 7 marca,
do środy, 11 marca, przez O. Andrzeja Juchniewicza OMI. W tych
dniach, w poniedziałek (9 III), wtorek (10 III) oraz w środę (11 III), Msze
święte będą odprawiane o godz. 11:00 i 19:00. Możliwość skorzystania
z sakramentu pokuty - godzinę przed każdą Mszą św. Zapraszamy!

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.
WIOSENNY BAL PARAFIALNY

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.

RÓŻANIEC
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.
ZEBRANIE DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ
W poniedziałek, 2 marca, o godz. 19:00, odbędzie się zebranie
Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą Róże: 23 lutego
- św. Tereski; 26 lutego i 1 marca - św. Jacka; 4 i 8 marca - św. Jana
Pawła II; 11 i 15 marca - św. Franciszka; 18 i 22 marca - św. Dominika.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
W ostatnim czasie odszedł do wieczności
major Zbigniew Pierścianowski.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

VII NIEDZIELA ZWYKŁA / VII SUNDAY IN ORD. TIME
Sobota / Saturday - February - 22 - lutego, 2020
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.- córka z rodziną
09:45 Za żywych i zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszej parafii
11:00 Za ++ Irenę i Pawła Znamirowskich - rodzina
12:30 Za + Pelagię i Pawła Jarząbek - rodzina Fendrykowskich
Wtorek / Tuesday - February - 25 - lutego, 2020
19:00 O zdrowie i bł. Boże dla Henryka - matka
Środa Popielcowa / Ash Wednesday - February - 26 - lutego, 2020
11:00 Za + Tomasza Marzec - rodzina
19:00 1) O bł. Boże dla Spencera - babcia
2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Magdy - KŻR
3) Za dar wiary i chrzest św. z prośbą o dalsze łąski dla rodziny
4) O łaskę zdrowia i bł. Boże dla Aleksandry Oczkowskiej - 		
rodzice
5) O bł. Boże dla dzieci w rodzinie urodzone w bieżacym
miesiącu
6) Za + Adama Ryszarda Przystał - siostra z rodziną
7) Za +Damiana Wolickiego w rocz. śm. - rodzina
8) Za ++ Adama, Marię i Jana Bajkowiec - rodzina
9) Za ++ Alfredę, Michała i Czesława Kutyłów
10) Za + Joannę Waszut -rodzice z rodzeństwem
11) Za + Annę Pikulińską i ++ z rodziny Jurek

Czwartek / Thursday - February - 27 - lutego, 2020
19:00 Za + Zbigniewa Franka Sasin - Gr. Taneczna Vistula
Piątek / Friday - February - 28 - lutego, 2020
19:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy i błogosławieństwo dla
całej rodziny

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA / VIII SUNDAY IN ORD. TIME
Sobota / Saturday - February - 29 - lutego 2020
17:00 Za Parafian
Niedziela / Sunday - March - 1 - marca 2020
08:30 Za ++ Zofię i Stefana Kaczmarczyk - córka z rodziną
09:45 Za ++ z rodzin Granosik i Świderek - rodzina
11:00 Za Ojczyznę z okazji Narod.Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- SPK
12:30 Za + Annę Senkowską z 1-szą rocz.śm. - córka z rodziną
___________________________________________________
KOLEKTA
Niedziela, 16 lutego / Sunday, February 16 - $ 2,876.95
Dzisiaj, 23 lutego - składka na Fundusz Budowlany./
Today, February 23, will be Mortgage Fund Collection

Wieczne odpoczywanie racz naszym zmarłym dać Panie. A światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

1 marca - składka na potrzeby misyjne w diecezji/
March 1 - Diocesan and Missionary Works

Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine
upon them. May they rest in peace. Amen.

SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

____________________________________________________

LENT
The penitential season of Lent begins on Ash Wednesday,
February 26. There will be Mass at 11:00 am and at 7:00 pm.
Ash Wednesday is the day of Fasting and Abstinance. Fasting
and abstinance(from meat) binds all persons from 18 to 60 years:
one full meal is allowed and two other meals may be taken; eating
between meals is not allowed ( fluids may be taken ). Archbishop
Terence Prendergast mandates all the faithfull of our diocese to
abstain from meat during all Fridays of the Lent. During
Lent we will pray the devotion of the Stations of the Cross on
Fridays at 6:30 p.m. and Lamentations on Sundays at 7:55 a.m.

LENTEN RETREAT
Annual Leneten Retreat will take place from Saturday, March 7
to Wednesday, March 11. It will be proclaimed in Polish by
Fr. Andrzej Juchniewicz OMI. Monday through Wednesday will be
Mass at 11:00 a.m. and 7:00 p.m. Confession will begin an hour
before each Holy Mass.

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.
Reservation: Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.com
or in the parish office.

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
W niedziele jest możliwość parkowania samochodów (15 miejsc) przy
236 Lebreton St. .

