19 i 26 kwietnia / April 19 & 26, 2020 VOL. 36 ISSUE #16 & 17

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO/ DIVINE MERCY SUNDAY

Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, przynosząc im dar pokoju i Ducha Świętego, aby prowadzili ludzi do wiary i jedności
oraz udzielali wszystkim przebaczenia. To zadanie wypełnił pierwotny Kościół, gromadząc się na łamanie chleba, czyli Eucharystię, a także
żyjąc w jedności i miłości. I dzisiaj chrześcijanie mają przez wiarę spotkać Chrystusa obecnego w Kościele. Wiara buduje jedność całego Ludu
Bożego, który mimo cierpień i grzechów ma osiągnąć zbawienie. / Being together in community can strengthen our relationship with God.
After Jesus’ death, the disciples encountered the Risen Lord while they were together, and a sense of unity is seen as a strength of the early Church.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA / THIRD SUNDAY OF EASTER

Uczniowie idący do Emaus nie rozumieli, że Mesjasz musiał cierpieć. Dopiero sam Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się poznać przy łamaniu chleba. Kościół od początku wyjaśniał Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób uobecniać Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić
ludzi do wiary. I nam dzisiaj Kościół głosi Chrystusa, byśmy w Niego wierząc zdążali na spotkanie z Bogiem w ojczyźnie wiecznej.Let us walk
with Jesus and learn all that God has done for us. Jesus redeemed the world, but on the road to Emmaus, he took the time to explain how that reŻYCZENIA
Z okazji urodzin i imienin pragniemy złożyć Ojcu Wojciechowi Kowalowi najserdeczniejsze życzenia
obfitych łask, błogosławieństwa Bożego i nieustającej opieki Matki Najświętszej, a także zdrowia, pogody ducha
oraz umocnienia w kapłańskim posługiwaniu. Plurimos Annos! Szczęść Boże!
Święto Miłosierdzia Bożego
W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy Święto Miłosierdzia
Bożego. O godz. 14:45 zapraszamy na transmitowaną przez Parafialną
TV (dostępną przez stronę swjacek.ca) Adorację Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.
Zawierzajmy Bożemu miłosierdziu wszystkie nasze sprawy indywidualne, rodzinne, wspólnotowe.Według prywatnych objawień mistycznych
św. siostry Faustyny Kowalskiej ustanowienia tego święta żądał sam Pan
Jezus i dał obietnice z tym związane: W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą
do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar...(Dz. 699).
NABOŻEŃSTWO MAJOWE

W piątek, 1 maja, rozpoczyna się miesiąc poświęcony Matce Najświętszej.
Każdego dnia, po Mszy świętej, będziemy modlić się Litanią Loretańską.
Wyjątkowo, w pierwszy piątek miesiąca (1 maja) litania będzie odmawiana
przed Mszą świętą.

POŚWIĘCENIE KANADY MARYI, MATCE KOŚCIOŁA

W piątek, 1 maja, o godz. 18:45, w łączności z Episkopatem Kanady,
dokonany zostanie w naszej parafii akt zawierzenia wspólnoty Parafii
Świętego Jacka Maryi, Matce Kościoła. Nabożeństwo transmitowane będzie
w parafialnej TV (swjacek.ca).

PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

1 maja przypada pierwszy piątek miesiąca, zaś 2 maja - pierwsza sobota
miesiąca.

ŚWIĘTO NMP KRÓLOWEJ POLSKI

W niedzielę, 3 maja, przypada Święto NMP Królowej Polski.

KOMUNIA DUCHOWA

Starajmy sie praktykować Komunię Duchową. Przykładowe formy przyjęcia
Komunii Duchowej znajdują się na stronie internetowej parafii: swjacek.ca

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PARAFII

Biuro parafialne jest zamknięte, ale można kontaktować się telefonicznie
bądź przez email.

BIERZMOWANIE

Na dzień dzisiejszy nie znamy ewentualnego terminu Bierzmowania w
naszej parafii. Kandydaci będą poinformowani o dacie bierzmowania
drogą mejlową.

I KOMUNIA ŚWĘTA

Na chwilę obecną nie znamy daty I Komunii Świętej w naszej parafii.
Planowana wcześniej uroczystość I Komunii Świętej odbędzie w pierwszym możliwym terminie po otwarciu kościołów do publicznego sprawowania mszy świętych. Rodziny dzieci przygotowujących się do sakramentu będą poinformowane emailem.

PomOC POTRZEBUJĄCYM
Osoby potrzebujące obecnie pomocy prosimy o kontakt z biurem parafii.

INTENCJE MSZALNE
Intencje Mszy świętych zamówione na dni powszednie są odprawiane
na bieżąco, natomiast niedzielne intencje przekładane są na inne terminy
w porozumieniu z osobami, które je zamawiały.

Aktualne informacje
można znaleźć na internetowej stronie parafii:

swjacek.ca

____________________________________________________
KOLEKTA
Ofiary przekazane parafii w Niedzielę Palmową /
Donation for the parish on Palm Sunday- $ 3,132.68
Ofiary przekazane parafii w Niedzielę Wielkanocną /
Donation for the parish on Easter Sunday - $ 10,513.48
Serdecznie dziękujemy za wspieranie naszej parafii!
Thank you very much for your support!
*****
W niedzielę, 26 kwietnia, składka na Fundusz Budowlany /
On Sunday, April 26, Mortgage Building Fund
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

____________________________________________________

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
DIVINE MERCY SUNDAY

Sobota / Saturday - April - 18 - kwietnia, 2020
17:00 Za ++ Zofię Zima i Józefa Drobnik - rodzina
Niedziela Miłosierdzia Bożego /
Divine Mercy Sunday - April - 19 - kwietnia, 2020
9:30
O bł. Boże i potrzebne łaski dla Ojca Wojciecha z okazji urodzin
11:00 W intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej w 80-tą rocznicę oraz
Tragedii Smoleńskiej w 10-tą rocznicę
Poniedziałek / Monday - April - 20 - kwietnia, 2020
19:00 Za Parafian
Wtorek / Tuesday - April - 21 - kwietnia, 2020
19:00 1) Za + Martę Dąbrowską w 15-tą rocznicę śmierci
2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Adama z okazji urodzin
Środa / Wednesday - April - 22 - kwietnia, 2020
19:00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski - Janina i Marek
2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Natalii z okazji urodzin rodzice, brat i dziadkowie
3) O bł. Boże i opiekę Maryi dla Iwony z okazji urodzin - mama
i siostra z rodziną
4) O bł. Boże, zdrowie i inne potrzebne łaski dla Jerzego
Palucha z okazji imienin - przyjaciele
5) Za + Marię w rocznicę urodzin - córka z rodziną
6) Za + Helenę Bronowską w 20. rocznicę śmierci- syn z rodziną
7) Za + Jerzego Tymowskiego w 1-szą rocznicę śmierci - żona
8) Za + Zofię Matusiak - rodzina
9) Za ++ Marię, Leszka i Marka - rodzina
Czwartek / Thursday - April - 23 - kwietnia, 2020
19:00 1) Za + Krzysztofa Leśniaka - brat z rodziną
2) O bł.Boże i potrzebne łaski dla Ojca Wojciecha z okazji imienin
Piątek / Friday - April -24 - kwietnia, 2020
19:00 1) Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla
Elżbiety i Macieja Nowakowskich w rocznicę ślubu
2) Za + Marie Jeanne - rodzina i przyjaciele

III NIEDZIELA WIELKANOCNA / III SUNDAY OF EASTER

Sobota / Saturday - April - 25 - kwietnia, 2020
17:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla
Bożeny i Michała
Niedziela / Sunday - April - 26 - kwietnia, 2020
9:30
Dziękczynna w rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II - Totus
Tuus
11:00 Za Parafian
Poniedziałek / Monday - April - 27 - kwietnia, 2020
19:00 O ustąpienie pandemii koronowirusa
Wtorek / Tuesday - April - 28 - kwietnia, 2020
19:00 1) Dziękczynna z prośbą o potrzbne łaski dla Wandy Pomagiel
z okazji 70-tych urodzin - szwagierka
2) Za + Michała, Adama i Władysława Łotockiego - Janina
Zapotoczna
Środa / Wednesday - April - 29 - kwietnia, 2020
19:00 1)O bł. Boże dla Jana w rocznicę urodzin-rodzice
2) O bł. Boże dla Emilii Nowakowskiej w rocznicę urodzin rodzice
Czwartek / Thursday - April - 30 - kwietnia, 2020
19:00 1) Za ++ dziadków Borkowskich i Detmerow - wnuczka z rodziną
2) Za żyjących i ++ członków Koła Żywego Różańca - KŻR
Piątek / Friday - May - 1 - maja, 2020
19:00 1) Za + Annę Stanicką - wnuczka z rodziną
2) Dziękczynna za dar Święta Miłosierdzia Bożego z prośbą o
miłosierdzie dla dusz oziębłych i pogan - ABM

DIVINE MERCY SUNDAY

On the first Sunday after Easter we celebrate the Divine
Mercy Sunday. Please, join us at 2:45 pm transmission on
Parish TV (on website swjacek.ca) for Adoration of the
Blessed Sacrament, followed by the Divine Mercy Chaplet.
May - marian Month

In May we encourage you to pray the Loreto Litany every day. We
will pray the litany in Polish, every day after Holy Mass (broadcast on
swjacek.ca - Parish TV), despite first Friday of the month - when the
litany will be before Holy Mass (at 6:45 pm).

Consecration of canada
to mary, mother of church

On Friday, May 1, Catholic Bishops of Canada will consecrate Canada
to Mary, Mother of Church. Our Parish will join them in the unity in
faith and prayer.

FIRST FRIDAY AND SATURDAY OF THE MONTH

On Friday, May 1, there is first Friday of the month and May 2 - first
Saturday of the month.

Spiritual Communion

We encourage you to practice the Spiritual Communion. Example Act
of Spiritual Communion you can find on parish website swjacek.ca.

Changes in the parish office operation

The parish office is closed (until further notice) but parishioners can
contact the office by phone or email.
For information update please check Parish website swjacek.ca

*****
MODLITWA ZA ZMARŁYCH
W ostatnim czasie odeszli do wieczności:
+ Alexis Sofia Baroni
+ Helena Rybczyńska
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

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Spłaciliśmy			
$ 371,593
- Dług w zeszłym miesiącu		
$ 1,214,521
- Dług na dzisiaj			
$ 1,210,201
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			
$ 371,593
- Last Month Balance 		
$ 1,214,521
- Balance Owed			
$ 1,210,201
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. .

