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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA / SIXTH SUNDAY OF EASTER
Zmartwychwstały Chrystus obiecuje Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i
nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Apostołowie udzielali Ducha Świętego, by umacniał wierzących w Chrystusa. To samo czyni Kościół,
gdyż Chrystus chociaż niewidzialny, obiecał, że nie zostawi ludzi samych, ale będzie ich umacniał i uświęcał przez Ducha Pocieszyciela.
We are all called to holiness. Sanctify Christ as Lord in your hearts, we read in the second reading. If you love me, you will keep my commandments, exhorts Jesus in the Gospel. The call to holiness echoes all around us in the readings today. Jesus tells us that we are not alone and
promises the Holy Spirit will help us.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA / SEVENTH SUNDAY OF EASTER
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE / ASCENSION OF THE LORD
Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele. Daje życie, przebaczenie i
zbawienie. Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. W Jego imię apostołowie głoszą wszystkim narodom zbawienie. Dzięki
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu dzieło Chrystusa trwa w Kościele, a On sam jest obecny w zwiastowanej na całym świecie Ewangelii.
On the seventh Sunday of Easter the church celebrates the feast of the Ascension of the Lord. Fourty days after resurrection Christ
ascended bodily into Heaven. Next Sunday will be the Pentecost Sunday, that ends the Easter Season in the church liturgical year.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Miesiąc maj jest poświęcony Matce Najświętszej. Każdego dnia, po Mszy
świętej, modlimy się Litanią Loretańską do Najświętszej Maryi Panny.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy transmitowanej z naszego kościoła za
pośrednictwem parafialnej TV na swjacek.ca.

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA ii

W poniedziałek, 18 maja, przeżywamy setną rocznicę urodzin świętego Jana
Pawła II. Dziękujemy Panu Bogu za dar Jego osoby i służby Kościołowi i
ludzkości.

ŚWIĘTO MISJONARZY OBLATÓW

W czwartek, 21 maja, wspominamy założyciela zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, św. Eugeniusza de Mazenod. Dzień ten jest
świętem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

W niedzielę, 24 maja, obchodzimy w Liturgii Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.

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.

PomOC POTRZEBUJĄCYM

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.
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie w pierwszym
możliwym terminie po otwarciu kościołów do publicznego sprawowania
mszy świętych. Rodziny dzieci przygotowujących się do sakramentu
będą poinformowane emailem.

Aktualne informacje
można znaleźć na internetowej stronie parafii:

swjacek.ca

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają
i troszczą się o dobro i utrzymanie naszej parafii.
Serdeczne Bóg zapłać!
___________________________________________________
KOLEKTA
Ofiary przekazane parafii w niedzielę 3 maja /
Donation for the parish on Sunday, May 3 - $ 3,227.52
Ofiary przekazane parafii w niedzielę 10 maja /
Donation for the parish on Sunday, May 10 - $ 4,438.16
Ofiary przekazane na Dzieła Powołaniowe /
Donations for Vocations Works - $ 310.00

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.

W niedzielę, 31 maja, składka na Fundusz Budowlany /
On Sunday, May 31, the Mortgage Building Fund collection
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE ofiary! /
THANK YOU FOR ALL YOUR DONATIONS!

____________________________________________________

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA / VI SUNDAY OF EASTER
Sobota / Saturday - May - 16 - maja, 2020
17:00 Za ++ z rodzin Wereda i Bosek
Niedziela / Sunday - May - 17 - maja, 2020
9:30
Za + Zofię Szkaradowską - córka
11:00 Za Ojczyznę w rocznicę Bitwy o Monte Cassino - SPK
Poniedziałek / Monday - May - 18 - maja, 2020
19:00 Dziękczynna za dar osoby św. Jana Pawła II i Jego służby
Kościołowi i ludzkości w setną rocznicę urodzin - Totus Tuus
Wtorek / Tuesday - May - 19 - maja, 2020
19:00 1) Za żyjących i zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszej
parafii
2) Za + Marię Borys - Federacja Polek w Kanadzie
Środa / Wednesday - May - 20 - maja, 2020
19:00 1) O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Maryi dla
Angeliny i Adriany z okazji urodzin
2) O siły i wytrwanie dla wszystkich chorych i cierpiących i o
pomoc ludzi niosących im ulgę
3) O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny i Julii
z okazji imienin
4) Za + Julię Świętalską w 1-szą rocznicę śmierci - córka z rodziną
5) Za + Bronisławę Nesterowicz i zmarłych z rodziny - córka z
rodziną
6) Za + Antoniego Węglińskiego w rocznicę śmierci - rodzina
Czwartek / Thursday - May - 21 - maja, 2020
19:00 Za ++ siostry i szwagrów - Maria Znamirowska
Piątek / Friday – May - 22 - maja, 2020
19:00 1) Za ++ Olgę i Wojciecha Rybczyńskich - rodzina
2) O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Veroniki z
okazji urodzin

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA /VII SUNDAY OF EASTER
Sobota / Saturday – May - 23 - maja, 2020
17:00 Za + Stanisława Babiarza - brat z rodziną
Niedziela / Sunday – May - 24 - maja, 2020
9:30
Za Parafian
11:00 Za Parafian
Poniedziałek / Monday - May - 25 - maja, 2020
19:00 O ustąpienie pandemii koronawirusa
Wtorek / Tuesday - May - 26 - maja, 2020
19:00 1) Za + Wiktora Rytwińskiego - żona
2) Za ++ Zofię, Michała, Franciszkę i Mariana Rąbalskich
Środa / Wednesday - May - 27 - maja, 2020
19:00 1) O potrzebne łaski od Jezusa Miłosiernego dla wnuka Eryka z
okazji urodzin - babcia
2) O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Maryi dla
Karoliny z okazji urodzin
Czwartek / Thursday - May - 28 - maja, 2020
19:00 1) Za + Jerzego Kosiaty w 10-tą rocznicę śmierci - żona z dziećmi
2) W intencji wysłuchanych próśb i modlitw - rodzice
Piątek / Friday – May - 29 - maja, 2020
19:00 1) O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii i Jacka
Szewczyk z okazji 40-tej rocznicy ślubu
2) Za + Michała Zapotocznego w 7-ą rocznicę śmierci - żona
Sobota / Saturday – May - 30 - maja, 2020
17:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej Apostołów
dla kapłanów z naszej parafii

May - marian Month

In May we encourage you to pray the Loreto Litany every day. We pray
the litany in Polish every day after Mass(Parish TV on swjacek.ca).

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.

100th anniversary of st. john paul II’S BIRTH
On Monday, May 18, we are celebrating 100th anniversary of the
birth of Saint John Paul II. We thank God for the gift of His life and
service to the Church and all people.
THE FEAST OF ST. EUGENE DE MAZENOD
Thursday, May 21, is the feast day of the founder of the congregation of
the Missionary Oblates of Mary Immaculate, St. Eugene de Mazenod.
This is a special day of all Missionary Oblates.
For information update please check Parish website swjacek.ca

*****
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.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$ 1,577,698
- Miesięczna rata			
$ 8,111.44
- Spłaciliśmy			
$ 376,593
- Dług w zeszłym miesiącu		
$ 1,210,201
- Dług na dzisiaj			
$ 1,205,766
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			
$ 376,593
- Last Month Balance 		
$ 1,210,201
- Balance Owed			
$ 1,205,766
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. .

