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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA

Każdy z nas w duchowym rozwoju, potrzebuje Bożej pomocy - Bożego wsparcia. Jak winna latorośl sama z siebie
nie jest w stanie istnieć i rozwijać się, tak i człowiek, by mógł cieszyć się w swoim życiu duchowymi owocami, musi
tkwić w Jezusie Chrystusie. Tylko On jest wstanie dać nam wszystko to, co potrzebne jest do prawidłowego rozwoju. Dlatego przychodzimy na Eucharystię do naszego Pana i Mistrza, który daje nam życiodajne soki, tak bardzo
niezbędne na drodze do zbawienia.
********************************************************************************************

THIRD SUNDAY OF EASTER

We are to show love not only in our words, but in our deeds, as well. If you want something done, then do it! Don’t
just sit there and talk about it. Such words largely reflect the work ethic of our society. However, such a sentiment can also apply to the spiritual
realm. Love is not something simply to be talked about. It is to be lived. Real love for God takes work, commitment, and trust in the Lord.

WIECZÓR PAPIESKI
MSZA ŚWIĘTA Z UDZIAŁEM DZIECI
W sobotę, 4 maja po Mszy św. o godz. 17 zapraszamy na kolejny Wiec- Msza św. z udziałem dzieci będzie odprawiona w ostatnią niedzielę
zór Papieski. Wykład pt. “Modele Maryjne w duchowości Jana Pawła miesiąca 26 maja o godz. 12:30.
II-go” wygłosi O. dr hab. Piotr Piasecki, OMI. Dodatkowo w programie
ulubione pieśni papieża, kawa i słodki poczęstunek.
WAKACJE Z BOGIEM

Serdecznie zapraszamy dzieci (do 12 roku życia) z naszej parafii na
tygodniowy pobyt na Kaszubach w dniach 18 - 25 sierpnia 2019 r.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zgłoszenia prosimy dokonać na stronie parafii www.swjacek.ca do 12
Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Na maja 2019 r. Spotkanie organizacyjne planowane jest w niedzielę,
Nabożeństwa Majowe zapraszamy codziennie od wtorku do soboty 26 maja, po Mszy św. o godz.12:30, w sali parafialnej. Więcej inforpół godziny przed wieczorną Mszą św. W środy nowenna do M.B.N.P. macji: swjacek.ca, wakacje@swjacek.ca oraz Olya Chuba 819-328będzie odprawiona wraz z nabożeństwem majowym.
5133 lub Honorata Retel 613-315-2752.
MARSZ DLA ŻYCIA
W czwartek, 9 maja odbędzie się coroczny Narodowy Marsz dla Życia.
Gromadzimy się o godz. 12:30 pod Parlamentem, aby stanąć w obronie
życia i naszej wiary. Marsz dla Życia wyruszy spod parlamentu o godz.
13:00 i przejdzie ulicami centrum Ottawy. Seredecznie zachęcamy do licznego udziału.

FILM
W sobotę 25 maja po mszy św. o 17-tej zapraszamy na film „Non possumus” przestawiający Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Film oparty o archiwalne zdjęcia i materiały filmowe
zawiera bardzo wiele cytatów z głoszonych przez Niego homilii i napisanych przez Niego tekstów.

WIOSENNY BAL PARAFIALNY
Serdecznie zapraszamy na doroczny Wiosenny Bal Parafialny już za
PIELGRZYMKA DO GUADALUPE
tydzień, w sobotę 11 maja na godz. 18:30 do Domu Polskiego SPK. W
programie: gorąca kolacja z winem, tańce i loteria fantowa. Bilety w ce- Planujemy 7-dniową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej z
nie $70 (odpis podatkowy $25) są jeszcze do nabycia w sali parafialnej u Guadalupe w Meksyku w dniach 8-15 listopada br. Zapisy i inforpana Jurka w niedziele po Mszach św. Info i rezerwacja: Jan Samborski, macja: Teresa Klimkowska, 613-612-6557.
613-270-9763, jansamb@gmail.com.

RÓŻANIEC
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Różaniec w środy o godz. 18:25 oraz w niedziele o godz. 7:55
W przyszłą niedzielę 12 maja o godz. 12:30 zostanie odprawiona Jubi- prowadzą następujące Róże: 5 maja - św. Jana Pawła II-go; 8 i 12 maja
leuszowa Msza św. dla małżeństw, kóre w 2019 r. obchodzą swoją 10, - św. Maksymiliana; 15 i 19 maja - św. Eugeniusza; 22 i 26 maja - św.
20, 30, 40, 50 + rocznicę sakramentu małżeństwa.
Faustyny; 29 maja i 2 czerwca - św. Józefa; 5 i 9 czerwca - św. Jana
Pawła II-go.
I KoMUNIA ŚWIĘTA

W niedzielę, 19 maja, podczas Mszy św. o godz. 13:00 dziewięcioro dzieci
z naszej parafii przyjmie Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii Św. Nie
będzie tego dnia Mszy św. o godz. 12:30. Dzieci i ich rodziców zapraszamy na tzw. biały tydzień w poniedziałek, 20 maja , w środę 22 maja i w
piątek 24 maja na Mszę św. o godz. 19:00. Wszystkich parafian prosimy o
modlitwę w intencji dzieci pierwszokomunujnych.

KOLEKTA
Niedziela 28 kwietnia / Sunday April 28 - $3,296
Składka na Fundusz Budowlany / Mortgage Fund - $8,417
SErdeczne BÓG ZAPŁAĆ ZA SKŁADANE OFIARY!
THANK YOU FOR YOUR DONATIONS!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA / III EASTER SUNDAY
Sobota / Saturday - May - 4 - maja, 2019
17:00 Za Parafian
Niedziela / Sunday - May - 5 - maja, 2019
8:30
Za + Mirosława Krawieckiego - żona z dziećmi
9:45
Za + Danutę i Mieczysława Marchel - syn z rodziną
11:00 Za Ojczyznę z okazji Święta 3 Maja - KPK i Ambasada RP
12:30 Za + Mieczysława Kondrackiego - żona
Chrzest św. / Baptism of Sarah Mailhot
Wtorek / Tuesday - May - 7 - maja, 2019
19:00 O potrzebne łaski i miłosierdzie Boże dla Rotisława z rodziną teściowa
Środa / Wednesday - May - 8 - maja, 2019
19:00 1) O bł. Boże i łaskę zdrowia dla Józefy z okazji urodzin
2) Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski dla Michała z okazji urodzin rodzice i rodzeństwo
3) Za + Stanisława Gadomskiego - córka z rodziną
4) Za + Stanisława Ochockiego - córka z rodziną
5) Za + Marka Sznajderskiego - rodzina
Czwartek / Thursday - May - 9 - maja, 2019
19:00 Za + Janinę Białas, Terese Zielińską i Danutę Borkowską - 		
koleżanka
Piątek / Friday - May - 10 - maja, 2019
19:00 Za + Stanisława Kułaka w 19-ta rocz. śmierci - córka z rodziną
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA / IV EASTER SUNDAY
Sobota / Saturday - May - 11 - maja, 2019
17:00 Dziękcz. z prośbą o dalsze łaski dla Bożeny i Michała
Chrzest św. / Baptism of Jacob Duffy
Niedziela / Sunday - May - 12 - maja, 2019
8:30
Za Parafian
9:45
Za + Stefanię i Szczepana - siostra
11:00 Za Ojczyznę w rocz. Bitwy pod Monte Cassino - SPK
12:30 Jubileusze Małżeńskie
*******************************************************
Przez Sakrament Chrztu Św. do grona dzieci Bożych dołączą:
5 maja - Sarah Mailhot,
11 maja - Jacob Duffy.
Gratulujemy rodzicom i chrzestnym oraz życzymy
błogosławieństwa Bożego i wiele radości w wychowywaniu dzieci.

MAY - MARIAN MONTH

In May, on weekdays, Tuesday to Saturday, we will be praying Loretto
Litany half an hour before each evening Mass. On Wednesdays the Novena
to Our lady of Perpetual Help will be prayed together with the Litany.

National March for Life
On Parliament Hill, Thurs., May 9, 12:00 noon. When faced with hard
choices, LET LIFE WIN! Join the thousands who witness that the life
of the unborn is sacred. The march will start at 1:00 pm.

Dinner & Dance gala
St. Hyacinth Parish invites all parishioners to participate in
the Spring Dinner and Dance Gala. It will take place next Saturday, May 11 at Dom Polski SPK at 6:30 pm. Cost is
$70 with $25 tax receipt. Tickets are still available. They are
sold in the parish hall at the kiosk 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 in 2019 will be celebrated next Sunday, May 12 at
12:30 pm. Interested couples should contact parish office.

FIRST COMMUNION

On Sunday, May 19 nine children from our parish will recieve First
Communion at 1:00 p.m. Mass. There will be no mass at 12:30 p.m.
on that day.
RETREAT CAMP WITH GOD
Children (up to 12 years old) from our parish are invited to summer
camp (in Polish) on Kaszuby from 18 to 25 August 2019. Registration
form is available on parish website www.swjacek.ca. Registration ends
on May 12, 2019. Organizational meeting is planned for Sunday,
May 26, after 12:30 Holy Mass, in parish hall. More info: swjacek.
ca, wakacje@swjacek.ca and Olya Chuba 819 328 5133 or Honorata
Retel 613 315 2752.

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			
$265,981.21
- Pozostaje do spłacenia		
$1,311,576.79
- 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			
$265,981.21
- Balance Owed			
$1,311,576.79
- 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).

