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CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /
FOURTH SUNDAY OF LENT
Nawrócenie to proces, który trwa przez całe życie. W nawróceniu Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie zawsze czyni ku
nam pierwszy krok. Każda Eucharystia jest to spotkanie człowieka z miłosiernym Ojcem, który ofiaruje swojego Syna
– Jezusa Chrystusa na ofiarę Krzyża za nasze grzechy i całego świata. Jezus umiera po to, abyśmy mogli narodzić się do
życia, życia z Bogiem Ojcem w Królestwie Niebieskim. Grzeszny syn miłosiernego ojca z Ewangelii podpowiada nam,
że Bóg jest Ojcem każdego z nas, zawsze wyrozumiałym i zawsze czekającym na ludzkie powroty. /
We are called to foster unity, peace and reconciliation in the world. Jesus, through his suffering and death upon the cross, won forgiveness
for our sins and reconciled us to God the Father. He calls us to go forth to share God’s love and forgiveness with others by seeking to foster unity,
peace and healing in our workplaces, local community, among our friends and family, and in our homes. In the Gospel, Jesus tells the parable of
the prodigal son, which reminds us that God loves us unconditionally and is ever-willing to forgive us.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
WIELKI POST
Wielki Post to czas przemiany, pokuty i nawrócenia, który ma nas Ekstremalna Droga Krzyżowa to nowa forma duchowości, zbudowana
przygotować na święta Wielkanocne. Jest to czas postu, modlitwy i jałmużny. na starej tradycji. Angażuje duszę i ciało. Pomaga ludziom przekroczyć
Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także różnych przyjemności. strefę komfortu, by wyruszyć do nowego życia. W tym roku na trasę
Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim liczącą 32 km można bedzie wyruszyć z naszej parafii w piątek 12Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to najczęściej ofiara pieniężna, go kwietnia po Mszy św. o godz. 19-ej. Wiecej informacji Krzyszktóra w skuteczny sposób może ulżyć czyjejś niedoli oraz wynagrodzić tof Retel 613-315-2352 lub Jozef Lesniak 613-265-2583. Również po
za nasze grzechy. Zgodnie z zarządzeniem Abpa Terenca Prendergasta mszach w sali pod kościołem.
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w naszej dieFILM
cezji we wszytkie piątki w Wielkim Poście.
W sobotę 13 kwietnia po Mszy św. o godz.17-tej zapraszamy na film
“Cristiada” przestawiający historię zbrojnego buntu meksykańskich
DROGA KRZYŻOWA I GORZKIE ŻALE
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będa odprawiane w piątki o godz. 18:30, katolików w obronie wiary i Kościoła w latach 1926-29 skierowanego
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 8:00. Za pobożny udział w „Gorzkich przeciwko rządowi Meksyku drastycznie ograniczającemu swobodę
Żalach” i „Drodze Krzyżowej” odprawianych w kościele można dostąpić praktyk religijnych.
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. W Wielkim Poście mamy

ŚwiętO Bożego Miłosierdzia
zanurzyć się w Męce Chrystusa i doświadczyć Bożej Miłości. Nabożeństwo DroKonferencja
Polskich Księży na Wschodnią Kanadę organizuje
gi Krzyżowej daje nam szczególną możliwość wewnętrznego doświadczenia tej
doroczną
pielgrzymkę
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Miłości i Krzyża, gdyż każda stacja rozważana w duchu Ewangelii otwiera nas
Wilnie
na
Kaszubach,
w
sobotę 27 kwietnia z okazji Święta Bożego
na współcierpienie z Chrystusem. Prosimy grupy parafialne o przygotowanie

Drogi Krzyżowej: 5 kwietnia - Ministranci i Schola, 12 kwietnia - Miłosierdzia. Uroczystej Mszy św. o gody. 11:30 przewodniczył będzie
oraz Słowo Boże wygłosi ks. Abp Tadeusz Wojda SAC z Białegostoku.
Chór Parafialny i Lektorzy, 19 kwietnia - Młodzież.

MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
Msza św. z udziałem dzieci będzie odprawiona dzisiaj, 31 marca, o godz.
12:30.
KONCERT
Ambasada RP oraz Archidiecezja Ottawy mają przyjemność zaprosić
Państwa na wieczór z okazji 14. rocznicy śmierci papieża, Świętego
Jana Pawła II oraz Dnia Jana Pawła II w Kanadzie. Koncert odbędzie
się 3 kwietnia o godz. 19:00 w Katedrze Notre-Dame, 385 Sussex Dr,
Ottawa.

WIOSENNY BAL PARAFIALNY

Serdecznie zapraszamy na Wiosenny Bal Parafialny w sobotę, 11 maja
na godz. 18:30 do Domu Polskiego SPK. W programie: gorąca kolacja,
tańce i loteria fantowa. Bilety w cenie $70 z odpisem podatkowym $25 są
do nabycia w sali parafialnej w niedziele po Mszach św. Info i rezerwacja:
Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.com.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Jubileuszowa msza święta dla małżeństw, kóre w roku 2019 obchodzą
swoją 10, 20, 30, 40, 50 + rocznicę ślubu zostanie odprawiona w
niedzielę, 12 maja o godz. 11:00. Jubilatów prosimy o kontakt z biuROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ i ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Ottawskie obchody pod patronatem JE Ambasadora RP Dr Andrzeja rem parafialnym.
Kurnickiego 9 rocznicy Tragedii Smoleńskiej i 79 rocznicy Zbrodni
RÓŻANIEC
Katyńskiej odbędą się we środę 10 kwietnia: o godz. 19:00 uroczysta
Msza św. ze złozeniem kwiatów pod tablicą Smoleńsk 2010 i Katyń Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55 prowadzą
1940; o godz. 20:00 pokaz filmu p.t. Katyń - Pamiętamy cz.1 wyświetli następujące Róże: 31 marca - św. Tereski; 3 i 7 kwietnia - św. Jana
Pawła II-go; 10 i 14 kwietnia - św. Jacka; 17 i 21 kwietnia - św. FranOskar Halecki Institute in Canada.
ciszka; 24 i 28 kwietnia - św. Domimika. W Wielkim Poście niedzielny
różaniec odmawiamy o godz. 7:25 przed nabożeństwem Gorzkich Żali.
KAMPANIA 40 DNI DLA ŻYCIA
W dniach od 6 marca do 14 kwietnia trwa międzynarodowa kampania
40 Dni dla Życia. Otoczmy w tym czasie szczególna modlitwą wszystkie nienarodzone dzieci i ich rodziców.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

IV NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / IV SUNDAY of LENT

Sobota / Saturday - March - 30 - marca, 2019
12:00 Ślub / Wedding of Monika Gadomska & Daniel Hawajski
17:00 1) Za parafian
2) O opiekę Matki Bożej i wytrwanie dla Adama
Niedziela / Sunday - March - 31 - marca, 2019
08:30 O bł. Boże dla Heleny Nesterowicz - Totus Tuus
09:45 Za + Izabelle Kunne- ciocia z rodziną
11:00 Za + Mariannę i Mieczysława Szmer - córka z rodziną
12:30 Za + Stanisława Zwierzchowskiego w 10-tą rocz. śmierci - żona z
rodziną
Wtorek / Tuesday - April - 2 - kwietnia, 2019
19:00 Za ++ rodzców Plamitzer - córka
Środa / Wednesday - April - 3 - kwietnia, 2019
19:00 1) O bł. Boże na III-cie Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego
Miłosierdzia - ABM
2) Za + Ryszarda Adama Przystał - żona z rodziną
3) Za + Józefa Fronc - rodzina Pohl
4) Za ++ z rodziny Chudeckich
5) Za + Aleksandra Kamińskiego oraz rodzinę pogrążoną w żałobie
Czwartek / Thursday - April - 4 - kwietnia, Pierwszy czwartek miesiąca
19:00 Za + Eryka Parsen, Bogdana Filipowicza i Wandę Zofię Różańską Irena
Adoracja Pana Jezusa do godz. 20:15
Piątek / Friday - April - 5 - kwietnia, Pierwszy piątek miesiąca
18:00 Spowiedź Św.
18:30 Droga Krzyżowa - prowadzą Ministranci i Iskierki Maryi
19:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze bł. Boże dla Magdaleny i Grzegorza z
okazji rocznicy Sakramentu Małżeństwa
Adoracja Pana Jezusa do godz. 21:00
Sobota / Saturday - April - 6 - kwietnia, Pierwsza sobota miesiąca
8:00
W intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

V NIEDZ. WIELKIEGO POSTU / V SUNDAY of LENT

Sobota / Saturday - April - 6 - kwietnia, 2019
17:00 Za + Józefa Petkowskiego ws rocz. śmierci - rodzina
Niedziela / Sunday - April - 7 - kwietnia, 2019
08:30 Za Parafian
09:45 Za + rodziców Zmitrowicz- syn z rodziną
11:00 Za Ojczyznę w rocz. tragedii smoleńskiej i zbrodni katyńskiej - SPK
12:30 Za + Marię, Henryka i Kazimierza Sabelów - siostra z rodziną
*******************************************************
Z żalem zawiadamiamy, że dnia 25 marca odszedł do Pana
w wieku 21 lat Aleksander Kamiński.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.
Eternal rest grant unto him, O Lord.
And let perpetual light shine upon him. Amen.
KOLEKTA
Niedziela 24 marca / March 24 Sunday Collection - $3,086
Składka rekolekcyjna / Lenten retreat - $3,032
Składka na spłatę długu / Mortgage fund collection $7,060
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

LENT

A penitential season of Lent is is marked by prayer, sharing (almsgiving) and fasting in anticipation of the joy of Easter. Abp. Terence

Prendergast mandates all the faithfull of our diocese to abstain
from meat during all Fridays of the Lent. Abstinance from meat
binds all persons who are 14 and older.
LENTEN DEVOTIONS
During Lent we pray the devotion of the Stations of the Cross on
Fridays at 6:30 pm and Lamentations on Sundays at 8:00 am.
MONTHLY CHILDREN MASS

The mass will be celebrated this Sunday, March 31 at 12:30 pm.

CONCERT
The Embassy of the Republic of Poland and The Archdiocese of Ottawa are pleased to invite all to the evening held in remembrance of
Saint Pope John Paul II, on the 14th anniversary of his death and
the John Paul II Day in Canada. The concert will take place at Notre
Dame Cathedral Basilica, 385 Sussex Dr, Ottawa, on April 3, at 7:00
pm.
MOVIE NIGHT
We invite our parishioners to watch a movie called “Cristiada” on
Saturday, April 13 after 5:00 pm Mass on the big screen in the
parish hall. It is a story about the civil war in Mexic in years 19261929.
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
11 at Dom Polski SPK at 6:30 pm. Cost is $70 with $25 tax receipt. Tickets will be sold in the parish hall after each Sunday Mass.
Info & reservation: Jan Samborski, 613-270-9763, jansamb@gmail.
com.

WEDDING ANNIVERSARY MASS

The wedding anniversary mass for couples that celebrate their 10, 20,
20, 40, 50 + jubillee will be celebrated on Sunday, May 12 at 11:00 am.
Interested couples should contact parish office.

40 DAYS FOR LIFE

40 days for Life campaign takes place from March 6 till April 14.

YOUTH GROUP

We invite young people (16 to 30 yrs old) to participate in The Great Adventure Bible Study Series. The meetings will take place on Sundays
after 11:00 am Mass in the room behind the stage. Info: Peter Mietus:
1-647-966-0631; peter.mietus@gmail.com.

PROJEKT 2010
- Pożyczka z Archidiecezji		
$1,577,698
- Spłaciliśmy			
$261,872.81
- Pozostaje do spłacenia		
$1,315,685.19
- Miesięczna rata		
$8,111.44
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary i prosimy
w dalszym ciągu o wsparcie. Serdeczne Bóg zapłać!

PROJECT 2010

- Loan from Archdiocese		
$1,577,698
- Already Paid			
$261,872.81
- Balance Owed			
$1,315,685.19
- Monthly payment 		
$8,111.44
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).

