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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU / SECOND SUNDAY OF LENT

Bóg powołał Abrahama, który posłuszny Bogu, opuścił swój kraj. Stał się on ojcem wierzących, gdyż bezgranicznie zaufał Bogu. Bóg powołuje
nas, aby przemienić nasze życie swą łaską, by obdarzyć nas zbawieniem i dać nam światło prawdy. Przez swe przemienienie Chrystus objawił
uczniom swoją chwałę, umocnił ich wiarę, by powołani przez Niego, nie załamali się, gdy zobaczą Jego poniżenie. Mamy - jak apostołowie
i Abraham - być ludźmi wiary i ufać mocno Chrystusowi, mimo że nie widzimy jeszcze pełni Jego chwały.
Lent is not only a time for spiritual renewal but also a time to show our compassion and care for others. It is a time to renew ourselves in faith
by growing in prayer and in our relationship with Jesus. This can be done by private and community prayer and celebrating the Sacrament of
Reconciliation. We are also to grow our faith through our charity and compassion for others.

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. Spotkanie dla uczestników obywaja się w piątki (13 i 20 marca).

WIELKI POST
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej są odprawiane w piątki o godz.18:30,
a Gorzkie Żale- w niedziele o godz. 8:00. Abp. Terence Prendergast
zachęca do wstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych
we wszystkie piątki Wielkiego Postu, natomiast w 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. Drogę Krzyżową w poszczególne piątki prowadzą: 13 III - lektorzy, 20 III - Totus Tuus, 27 III - kandydaci do Bierzmowania, 3 IV
- Rycerze Niepokalanej, 10 IV (Wielki Piątek) - chór parafialny.

KONCERT PAPIESKI
Ambasada RP oraz Archidiecezja Ottawy zapraszają na Koncert
Papieski z okazji przypadającej 100. rocznicy urodzin Papieża
Jana Pawła II oraz z okazji Dnia Jana Pawła II w Kanadzie,
ustanowionego przez Parlament Kanady w 2014r. Koncert odbędzie
się w Katedrze Notre-Dame, 385 Sussex Dr., Ottawa, w dniu
26 marca o godz. 19:00. Wstęp wolny.
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.
PARKING PRZY 236 lEBRETON sT.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, głoszone są 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!

Parkowanie w podwórku przy 236 Lebreton St. jest możliwe
tylko i wyłącznie W NIEDZIELE. W dni powszednie nie ma takiej
możliwości.

INTENCJE MSZALNE
Przypominamy, że osoby zamawiające intencje mszy świętych proszone
są o uiszczenie ofiary na czas.

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA PAWŁA iI
Nabożeństwo odbędzie się w sobotę, 14 marca po Mszy św. o godz.
WIOSENNY BAL PARAFIALNY
17:00. Intencje przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy składać
Serdecznie
zapraszamy
na doroczny Wiosenny Bal Parafialny w sobotę,
do koszyka przed ołtarzem.
KAWIARENKA PARAFIALNa
Na najbiższą Kawiarenkę Parafialną zapraszamy w sobotę, 28 marca,
po Mszy św. o godz. 17:00. Gościem specjalnym będzie Pan Komandor
Krzysztof Książek. Zapraszamy!
film
Zapraszamy na wybitny film angielski “A man for all seasons”
pokazujący postać św. Tomasza More i jego wynikającą z wiary i prawego sumienia postawę wobec despotycznego króla Henryka VIII. Film
otrzymał 6 Oscarów i jest na watykańskiej liście wartościowych filmów.
Pokaz odbędzie się w sobotę, 14 marca, po wieczornej Mszy św. w
oryginalnej wersji językowej.

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
Różaniec w środy o 18:25 i w niedziele o 7:45 prowadzą Róże: 8 marca
- św. Jana Pawła II; 11 i 15 marca - św. Franciszka; 18 i 22 marca - św.
Dominika; 25 i 29 marca - św. Maksymiliana.

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.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
II SUNDAY OF LENT
Sobota / Saturday - March -7 - marca, 2020
17:00 1) Za ++ z rodziny Koprowicz i + Marię Modzelewską - rodzina
2) Za + Jana Fendrykowskiego - rodzina
Niedziela / Sunday - March - 8 - marca, 2020
08:30 Za Parafian
09:45 Za +Stanisława Pawlaka - syn z rodziną
11:00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla wnuczki Victorii i synowej
12:30 Za ++ Kazimierę i Kazimierza Pakulskich - rodzina
Poniedziałek / Monday - March - 9 - marca, 2020
11:00 O dobre owoce rekolekcji wielkopostnych dla parafian
19:00 1) O bł. Boże w dniu urodzin córki Ani i jej szczęśliwe rozwiązanie
- rodzina
2) O bł.Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Filipa Konopki
z okazji urodzin
Wtorek / Tuesday - March - 10 - marca, 2020
11:00 O nowe powołania do służby Bogu w Kościele z naszej parafii
19:00 1) O łaskę wiary i bł. Boże dla Karoliny i Patryka - rodzina
Środa / Wednesday - March - 11 - marca, 2020
11:00 Za ++ Henrykę Gortad i Lucynę Grudzińską - koleżanka
19:00 1) Za ++ Jana i Stanisławę Gadomskich w rocznicę śmierci
2) Za + Irenę Szatanek - Koło Żywego Różańca
3) Za + Metę Mallows - Koło Żywego Różańca
Czwartek / Thursday - March - 12 - marca, 2020
19:00 Za + Józefa Rytwińskiego - Kazimiera Rytwińska
Piątek / Friday - March - 13- marca, 2020
19:00 O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla wnuczki 		
Alissy - babcia

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
III SUNDAY OF LENT
Sobota / Saturday - March -14 - marca, 2020
17:00 Za + O. Ryszarda Kosiana w trzecią rocznicę śmierci
Niedziela / Sunday - March - 15 - marca, 2020
08:30 Za + Edwarda Brożek w 6-tą rocz. śm. - rodzina
09:45 Za Parafian
11:00 Za + Józefa Zielińskiego i zmarłych z rodziny Zielińskich - Zofia
12:30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Moniki i Daniela z okazji
rocznicy ślubu
__________________________________________________
KOLEKTA
Niedziela, 1 marca / Sunday, March 1 - $ 3,028.05
Składka na potrzeby misyjne w diecezji
Diocesan and Missionary Works - $ 1,419.40
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

____________________________________________________

LENT
Abp Terence Prendergast mandates all the faithful of our diocese to
abstein from meat during all Fridays of the Lent. On Good Friday
fasting and abstinence(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 ). 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 8:00 a.m.
LENTEN RETREAT
Annual Leneten Retreat began on Saturday, March 7, and will last
untill Wednesday, March 11. It is 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.
DEVOTION TO ST. JOHN PAUL II
In March the devotion to St. John Paul II will take place on
Saturday, March 14 after 5 pm Mass.
PARISH CAFE
Monthly Parish Cafe will take place on Saturday, March 28 after
5 p.m. Mass. The special guest will be Mr Krzysztof Książek.
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			
$ 367,273
- Dług w zeszłym miesiącu		
$ 1,218,828
- Dług na dzisiaj			
$ 1,214,521
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			
$ 367,273
- Last Month Balance 		
$ 1,218,828
- Balance Owed			
$ 1,214,521
We thank for all received donations and
continue to ask for your support. God bless!

PARKING SPACES

W NIEDZIELE (nie w dni powszednie) jest możliwość parkowania
samochodów (15 miejsc) przy 236 Lebreton St. .

